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كتاب الوضوء                                                                                                _ شرح صحيح البخاري
 الدروس كاملة

 
 

 الدرس األول
 
 

بسم اهلل الرٛتن الرحيم، إف اٟتمد هلل ٨تمد كنستعينو كنستغفره، كنسألو ا١تزيد من فضلو، نشكره كال 
نكفره ك٩تلع كنًتؾ من يفجره، كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لو، إلو األكلُت كاآلخرين كقيـو 

السماكات كاألراضُت، كأشهد أف نبينا ٤تمدان عبده كرسولو كخَتتو من خلقو، أرسلو ربو با٢تدل كدين اٟتق 
فتح اهلل بو أعينان عميان كآذانان صمان كقلوبا غلفان، حىت يعبدكا اهلل كحده ال شريك لو، . ليظهره على الدين كلو

 :كصلى اهلل عليو كعلى آلو كأصحابو كأزكاجو كسلم تسليمان كثَتان، أما بعد
من اٞتامع الصحيح لئلماـ " كتاب البيوع"فكما اتفقنا ُب األسبوع ا١تاضي سنتدارس إف شاء اهلل 

األسبوع القادـ أك رٔتا الذم بعده لن . على كل حاؿ نعلن لكم أمر رٔتا يسوء. البخارم عليو رٛتة اهلل
يكوف ىناؾ درس؛ ألنو بيلغنا أف ىناؾ دكرة ستقاـ، كا١تسألة ىذه من ا١تسائل اليت سيحتاج ٢تا ُب ىذه 

 .الدكرة، فطيلب إيقاؼ الدرس األسبوع القادـ
كال يسعنا إال أف ننفذ ما طيلب، كاألسبوع القادـ لن يكوف ىناؾ درس، كالذم بعده ال أدرم ما 

 .الذم سيقسمو اهلل سبحانو كتعأب
  .أعطيو اجمللد بسم اهلل تفضل إذا عندؾ الكتاب اقرأ. نقرأ كتاب الطهارة، اليـو يقسم اهلل خَت
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ِإَذا ُقْمُتْم ِإَلى الصَََّلِة فَاْغِسُلوا ُوُجوَىُكْم َوأَْيِدَيُكْم  ﴿بَاب َما َجاَء ِفي اْلُوُضوِء َوقَ ْوِل اللَِّو تَ َعاَلى
﴾ ِإَلى اْلَمَ اِفِ  َواْمَسُ وا ِبُ ُءوِوُكْم َوَأْرُجِلُكْم ِإَلى اْلَكْع َ ْ  ِ 

 
 

. بسم اهلل ال حم  ال ح م، ال مد هلل رب العالم   والصَلة والسَلم على أش ف األن  اء والم ول  
 : قال المصنف رحمو اهلل

. (كتاب الوضوء)
ِإَذا ُقْمُتْم ِإَلى الصَََّلِة فَاْغِسُلوا ُوُجوَىُكْم َوأَْيِدَيُكْم ِإَلى  ﴿بَاب َما َجاَء ِفي اْلُوُضوِء َوقَ ْوِل اللَِّو تَ َعاَلى)

﴾ اْلَمَ اِفِ  َواْمَسُ وا ِبُ ُءوِوُكْم َوَأْرُجِلُكْم ِإَلى اْلَكْع َ ْ  ِ 
قَاَل أَبُو َعْ د اللَِّو َوبَ  ََّ  النَِّ يُّ َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو وَعَلى آِلِو َوَولََّم َأنَّ فَ ْ َض اْلُوُضوِء َم ًَّة َم ًَّة َوتَ َوضَّأَ أَْيًضا 
ْوَ اَف ِف ِو َوَأْن ُيَجاِوُزوا ِفْعَل النَِّ يّْ َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو  َم َّتَ ْ ِ  َوَثََلثًا َوَلْم َيِزْد َعَلى َثََلٍث وََك َِه َأْىُل اْلِعْلِم اْْلِ

(. َوَولَّمَ 
ُب النسخة أقرأ فيها _  جرت العادة ُب ربع العبادات أك ما يتعلق بالعبادات (كتاب الوضوء)
هد قبل كتاب الصبلة ٔتا يتعلق بالطهارة كأحكامها_ األفضل   .أف يبدأ بكتاب الصبلة، كٯتي

فسيأٌب معنا ىنا ُب الصحيح كتاب الوضوء، ٍب الغسل، ٍب التيمم، ٍب اٟتيض كالنفاس كما يتعلق 
ٔتسائل النساء، ٍب يأٌب باب ا١تواقيت؛ مواقيت الصبلة، ٍب األذاف كتاب األذاف كما يتعلق بو، ٍب ا١تساجد 

 .كأحكامها العامة الكلية، ٍب باب صفة الصبلة
ٍب بعد ذلك تأٌب الصلوات األخرل كالوتر، كالتهجد، كاالستسقاء، كالكسوؼ، كصبلة اٞتمعة باب 
اٞتمعة، كالعيدين، كصبلة ا٠توؼ، ٍب اٞتنائز، كىي آخر ما يتعلق بكتاب الصبلة، كىو كتاب كبَت حافل 

، ٍب يأٌب البيوع بعد ذلك. جدان ٔتقدماتو كتوابعو   .ٍب بعقبو الزكاة، ٍب اٟتج على ترتيب البخارم، ٍب الصـو
رجل كضيء، أم ٚتيل عليو آثار : العرب تقوؿ. كالوضوء من الوضاءة؛ كىي النضرة كاٞتماؿ

 . النيظرة، كامرأة كضيئة كذلك
كالوىضوء . فالويضوء بالضم ىو فعل الوضوء نفسو. كييفرؽ بُت الويضوء بالضم كالوىضوء بالفتح

 .بالفتح، ىو ا١تاء الذم ييتوضأ بو على التفريق الصحيح ا١تعتمد عند أىل اللغة كعند الفقهاء أيضان 
بَاب َما ): ٍب قاؿ. باعتبار أف الطهارة ىي مقدمة الصبلة (باب الوضوء): البخارم ابتدأ ىنا قاؿ
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يَا أَي َُّها ﴿ :، أكرد اآلية اليت ُب ا١تائدة اآلية(﴾إَذا ُقْمُتْم ِإَلى الصَََّلةِ  ﴿َجاَء ِفي اْلُوُضوِء َوقَ ْوِلو عز وجل
الَِّذيَ  َآَمُنوا ِإَذا ُقْمُتْم ِإَلى الصَََّلِة فَاْغِسُلوا ُوُجوَىُكْم َوأَْيِدَيُكْم ِإَلى اْلَمَ اِفِ  َواْمَسُ وا ِبُ ُءوِوُكْم 

   (1).﴾َوَأْرُجِلُكمْ 
 ﴾َوَأْرُجِلُكمْ ﴿ىكذا ُب ٚتيع نسخ الصحيح، اختار البخارم إيراد اآلية على قراءة من قرأ كلمة 

 . با٠تفض؛ كىي قراءة اٞتمهور﴾َوَأْرُجِلُكمْ ﴿با٠تفض، على قراءة من قرأ 
 بالنصب على أهنا معطوفة على ﴾َوَأْرُجَلُكمْ ﴿ كالقراءة اليت نقرأ هبا ٨تن ىي قراءة حفص عن عاصم 

 كىي قراءة أكثر القراء، ك٢تا توجيو معركؼ ﴾َوَأْرُجِلُكمْ ﴿لكن ُب نسخ البخارم كلها با٠تفض . ا١تغسوالت
 .ُب ٤تلو

، عند العلماء ْتث ُب (قَاَل أَبُو َعْ د اللَّوِ ): كقبل أف نبُت ( قَاَل أَبُو َعْ د اللَّوِ ﴾ِإَلى اْلَكْع َ ْ  ِ ﴿)
مىت شرع؟ ىل شرعيتو مقارنة لشرعية الصبلة؟ ٨تن نعلم أف الصبلة تقريبان ىي . مسألة مىت شرع الوضوء

ككل ما سول الصبلة، كالزكاة، . اٟتكم الشرعي الوحيد، طبعان بعد اإلٯتانيات اليت شيرعت قبل ا٢تجرة
، كاٟتج، كما جرل ىذا اجملرل كانت بعد ا٢تجرة  . كالصـو

كالصبلة فرضت على النيب صلى اهلل عليو كسلم كعلى أمتو ليلة ا١تعراج، كىي قبل ا٢تجرة بثبلث 
فهل الوضوء شرع مع . سنوات أك سنتُت أك سنة كنصف على كبلـ ابن إسحاؽ، ا١تهم أهنا قبل ا٢تجرة

 شرعية الصبلة أـ تأخر؟
ٚتهور العلماء يقولوف أف الوضوء شيرع مع شرعية الصبلة، كخالف ُب ذلك ابن حـز اإلماـ 

يَا أَي َُّها الَِّذيَ  َآَمُنوا إَذا ﴿ ا١تشهور، كرأل أف الوضوء ٓب يشرع إال بعد ا٢تجرة مستدالن باآلية؛ ألف اآلية ىذه
 ىذه اآلية اليت فرض فيها الوضوء أليس كذلك؟ كشرع ﴾ُقْمُتْم ِإَلى الصَََّلِة فَاْغِسُلوا ُوُجوَىُكْم َوأَْيِدَيُكمْ 

 .اهلل الوضوء، كمنع اهلل ا١تسلم أف يصلي حىت إذا كاف ٤تدثان حىت يتوضأ هبذه اآلية
ىذه اآلية ُب سورة ا١تائدة، كسورة ا١تائدة باإلٚتاع مدنية؛ بل من أكاخر يعٍت نزك٢تا رٔتا تأخر عن 

 . كثَت من السور، فهي مدنية
الصبلة فرضت قبل ا٢تجرة، كٓب يكن مشركع ٢تا الوضوء كالطهارة، ٍب استيلحق ذلك : كقاؿ ابن حـز

 .بشرعية الوضوء ٢تا، كتأخر ذلك كتراخى إال ما بعد ا٢تجرة إٔب نزكؿ ىذه اآلية
الزاؿ أىل العلم يفتوف ك٬تيبوف إذا سئلوا ىل الوضوء شرع :  قاؿ"ا١تستدرؾ"كاٟتاًب أبو عبد اهلل ُب 

                                                 

 .  6: ا١تائدة (1)
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ما ىو الدليل . مع شرعية الصبلة، فيجيبوف بنعم، كيفقدكف أك يفتقدكف الدليل الداؿ على ذلك لؤلسف
 الذم يدؿ على أف الوضوء فرض مع فرضية الصبلة؟ 

ال يزالوف يتطلبوف الدليل كال ٬تيدكنو، حىت ىو اٟتاكم كجد ركاية كأسندىا ُب : اٟتاكم يقوؿ
،  كقاؿ بأف ىذا اٟتديث ىو الذم يعطي السند كالدليل ٞتمهور العلماء على أف الوضوء فيرض "ا١تستدرؾ"

 . ُب مكة قبل ا٢تجرة كما فيرضت الصبلة
كاٟتديث مشهور عند اٟتاكم، ُب اٞتزء األكؿ ساؽ حديثان بسنده كإف كاف السند فيو مقاؿ حقيقة 

يتو٘ب اإٔب ابن عباس أف فاطمة رضي اهلل عنها دخلت على النيب صلى اهلل عليو كسلم كىي تبكي، فقاؿ 
دليل على أف الوضوء . بوضوء فتوضأ، فسأ٢تا ما بك أك ما أبكاؾ أك ما أحزنك، فتوضأ دعا بوضوء كتوضأ

كاف معموالن بو، مشركعان، معركفان يعمل بو النيب صلى اهلل عليو كسلم كأصحابو الذين كانوا معو ُب مكة قبل 
 .ا٢تجرة

ىذا تقريبان رٔتا يكوف أصرح شيء ُب السنن، يدؿ على أف الوضوء يعٍت فيرض قبل ا٢تجرة مقارنان 
، كال عربة ٔتخالفتو؛ ألف . لفرضية الصبلة كإف ما قيبل ىذا النص، فعندنا تقريبان إٚتاع ٓب ٮترقو إال ابن حـز

٥تالفتو متأخرة كاإلٚتاع متقدـ، كالقاعدة عند األصوليُت أنو إذا انعقد إٚتاع أىل عصر على مسألة، ال 
 . يعتد با٠تبلؼ اٟتادث بعد ذلك

فإذا أٚتع الصحابة على أمر ما، لو جاء تابعي كال اثنُت خالفوا، ما ييقبل ىذا ا٠تبلؼ، كال يقدح 
كإذا أٚتع التابعوف على أمر، فبل ييقبل خبلؼ من جاء . ُب اإلٚتاع كال يلغيو؛ ألف ا١تعترب إٚتاع أىل األصل

كابن ا١تنذر، نقلوا " ا١تفهم"كاٟتافظ بن عبد الرب كالقرطيب صاحب . بعد عصره ُب زمن تابعي التابعُت
ُب . كىذا اإلٚتاع طبعان حجة قوية. اإلٚتاع على أف الوضوء فيرض ُب مكة قبل ا٢تجرة مقارنان بفرضية الصبلة

 .ذلك ٧تمع على أمر كيكوف ىذا األمر خطأن مطلقان 
أينو . كخبلؼ ابن حـز رٛتو اهلل ال يعترب بو؛ ألنو حدث ُب القرف الرابع ا٢تجرم أك حىت ا٠تامس

كأين إٚتاعات الصحابة كالتابعُت؟ متقدمة عليو كاحتجاجو باآلية يعٍت ال يلغي ىذا اإلٚتاع؛ كإ٪تا رٔتا ٬تاب 
بأف قد يفرض اهلل أمران، ٍب تنزؿ بعد ذلك تأكيد فرضيتو، أك ٖتديد شركط لو، أك مواضع معينة، أك كيفية 

كيفياهتا، . حىت الصبلة نفسها فرضها اهلل ُب السماء فرضان . معينة بعد ذلك، كىذا يعٍت كثَت معموؿ بو
كمواقيتها، كحركاهتا، كقراءاهتا، تراخت بعد ذلك حسب ما نزؿ بو جربيل فصلى بالنيب صلى اهلل عليو كسلم 

ُب أكؿ الوقت، ٍب نزؿ فصلى بو ُب آخر الوقت حىت يعلمو مواقيت الصبلة، ٍب ما زالت أحكاـ الصبلة 
 . تنزؿ تباعان حىت استقرت يعٍت الصبلة بشركطها كضوابطها كأركاهنا ا١تعلومة ا١تعركفة ا١تعهودة
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ىذا ما ٬تاب بو ابن حـز ١تا يعٍت احتج باآلية، كأراد أف يلغي هبا اإلٚتاع السابق عليو أف الوضوء 
 .  فيرض ُب مرحلة مبكرة مع فرض الصبلة، مع فرض الصبلة

 . الذم ىو ا١تصنف البخارم رٛتو اهلل(قَاَل أَبُو َعْ د اللَّوِ )
 اجملزئ (َوبَ  ََّ  النَِّ يُّ َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم َأنَّ فَ ْ َض اْلُوُضوِء َم ًَّة َم ًَّة َوتَ َوضَّأَ أَْيًضا َم َّتَ ْ ِ  َوَثََلثًا)

فإذا الغرفة الواحدة من ا١تاء عممت العضو، . ُب الوضوء مرة كاحدة، ىي الفريضة، بشرط تعميم العضو
، كسيأٌب لنا باب ىنا ُب  غيسل الوجو، ا١ترة الواحدة ىي الفريضة، كلو اقيتصر عليها ألجزأ ببل خبلؼ معلـو

ىكذا كنقل أك أسند حديث عبد اهلل بن زيد أف النيب " باب الوضوء مرة مرة: "بعنواف" كتاب الوضوء"
. صلى اهلل عليو كسلم توضأ مرة مرة، كبعده باب الوضوء مرتُت مرتُت

 كأسند حديث ابن عباس أف النيب صلى اهلل عليو كسلم توضأ مرتُت مرتُت، كباب الوضوء ثبلثان، 
كىو يعٍت أعلى ا١تقامات كأشرفها، كنقل اٟتديث عن عثماف كغَته كأيب ىريرة كغَته ُب صفة كضوء النيب 

صلى اهلل عليو كسلم، كأنو كاف يتوضأ ثبلثان كىو أغلب كضوء النيب صلى اهلل عليو كسلم، كاف يتوضأ ثبلثان 
ثبلثان، كرٔتا توضأ مرتُت مرتُت، كرٔتا توضأ مرة مرة ليبُت أف ا١تفركض ىو ا١ترة، كما زاد على سبيل 

َوبَ  ََّ  النَِّ يُّ َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو ): االستحباب ال على سبيل الفرض كالوجوب؛ كلذلك عبارة البخارم دقيقة
 ىي اليت ييعمل هبا الفرض، كيسقط هبا الوجوب كما زاد مرتُت إال ثبلث (َوَولََّم َأنَّ فَ ْ َض اْلُوُضوِء َم ًَّة ً 
 .فهو على سيبل االستحباب

 كسيأٌب تفصيل ىذا ُب األبواب اليت (َم َّتَ ْ ِ  َوَثََلثًا) يعٍت النيب صلى اهلل عليو كسلم (َوتَ َوضَّأَ أَْيًضا)
 . ذكرهتا لكم
بالنصب، يكوف  (م ًة م ةً ). كجهاف من اإلعراب (َم ًَّة َم َّةً ):  ُب كلمة(َوَلْم َيِزْد َعَلى َثََلثٍ )

: إعراهبا نائب مفعوؿ مطلق، أم عدد أك ٘تييز ١تعدكد فتعربو دائمان نائب مفعوؿ مطلق مرةن مرةن، كالتقدير
كا١تفعوؿ ا١تطلق منصوب على . توضأ كضوءن مرةن مرةن، كضوءن الذم قدرناىا ىو ما يسمى با١تفعوؿ ا١تطلق

 . االدكاـ، توضأ كضوءن ن 
مرةن مرةن، فيكوف مرةن مرةن منصوب؛ ألنو نائب مفعوؿ مطلق كما : ٍب مٌيز ىذا الوضوء بالعدد فقاؿ

: ؟ بإٚتاع اللغويُت نائب مفعوؿ مطلق، كالتقدير"ثبلثُت"كيف تعرب كلمة . تقوؿ ضربتو ثبلثُت ضربة
كيف تعرب عشرين؟ تعرهبا نائب . أعطيتو عشرين رياالن . ضربتو ضربان، كٍصفيوي ثبلثُت، أك عدده ثبلثُت

أعطيتو عطاءن عشرين، حيذؼ عطاءن كىو ا١تفعوؿ ا١تطلق كناب العدد منابو فأخذ : مفعوؿ مطلق، كالتقدير
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 . حكمو اإلعرايب، ىذا على النصب
، أف فرض الوضوء مرةه "إف"كرٔتا أك ٭تق لك كما ُب بعض النسخ مرةه مرةه بالرفع، كأعربوىا بأهنا خرب 

مرةه مرةه ا١ترفوعة، كىذه عليو أكثر : فرض اٝتها منصوب، خربىا. طبعان حرؼ نسخ كما تعرؼ" أف. "مرةه 
ككذلك مرتُت، كلمة مرتُت تأخذ . النسخ كما يعٍت نصوا عليو، ك٬توز النصب على نائب ا١تفعوؿ ا١تطلق
 .كجهُت من اإلعراب، ككلمة ثبلثان أيضان تأخذ كجهُت من اإلعراب

 أراد اإلماـ رٛتو اهلل أف يشعر هبا أنو ال ٬توز للمسلم ُب كضوئو أف (َوَلْم َيِزْد َعَلى َثََلثٍ )كلمة 
إف اقتصرت عليها بشرط تعميم . لك مرة كاحدة، ىذه الفريضة. يزيد على ثبلث غسبلت للعضو الواحد

إف زدت ثالثة، أكمل كأٚتل كأبرؾ كأطيب، كال . إف زدت مرة ثانية، أطيب كأبرؾ. العضو، أجزأ ببل خبلؼ
 . ٭تق لك أف تزيد فوؽ ثبلثة

ككجو ذلك التحرٙب كالتأثيم . كنص ابن ا١تبارؾ، كأٛتد بن حنبل على ٖترٙب كتأثيم من زاد على ثبلث
فيكوف من تعمد الزيادة . أنو ٓب يينقل قط عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كال أصحابو الزيادة على ثبلث

على ثبلث ببل حاجة، ٥تالف خبلؼ صريح للمستقر ا١تضطرد من سنة النيب صلى اهلل عليو كسلم كسنة 
 .كىذا ا٠تبلؼ ييذـ صاحبو ببل شك. أصحابو

كبعضهم يستدؿ باٟتديث، حديث عمرك بن شعيب، عن أبيو، عن جده، كىي من نسخة عمرك 
بن شعيب، أخرجها أٛتد كاملة ُب ا١تسند، كأخرج ا١تتفرقات منها أك ٥تتارات منها مسلم ُب الصحيح، 

 . كبعضها ُب السنن
نسخة عمرك بن شعيب عن أبيو عن جده، من ضمنها حديث أف النيب صلى اهلل عليو كسلم جاءه 

كيف الوضوء؟ فدعا النيب صلى اهلل عليو كسلم بوىضوء، أم ٔتاء فتوضأ أماـ : أعرايب فسألو عن الوضوء قاؿ
ىذا الوضوء، فم  زاد أو نقص فقد أواء )): األعرايب، كغسل كل عضو من أعضائو ثبلثان ٍب قاؿ

  (1).((وظلم
 بن شعيب عن أبيو ٤تمد بن شعيب، عن جده، عن أبيو شعيب بن كىكذا النص حديث عمر

نسخة مشهورة اٝتها نسخة عمرك بن شعيب، عن أبيو عن . ٤تمد، عن جده عبد اهلل بن عمر بن العاص
 .جده

ىذا اٟتديث رٔتا يستدؿ بو على ما ذكرنا؛ كىو ٖترٙب تأثيم الزيادة على ثبلث غسبلت للعضو 

                                                 

   .116: سنن أيب داككد، رقم (1)
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. كلكن اٟتديث ىذا فيو علة، كعلة كنكارة ُب ا١تنت، كإف مٌشاه بعض األئمة كصٌححو. الواحد ببل حاجة
 ٨تن نقرر اآلف أنو ٬توز الواحدة، كتوضأ النيب كاحدة، ((فم  زاد أو نقص)): كالعلة ظاىرة من كلمة

فقد أواء )) أم عن الثبلث ((أو نقص)) أم على الثبلث ((فم  زاد)): فكيف يقوؿ. كتوضأ مرتُت
  (.(وظلم

ىذا اٟتديث يتصادـ مع ا١تنقوؿ الثابت أنو ٬توز كيصوغ ببل كراىية النقص عن الثبلث إٔب االثنتُت؛ 
 على علة ُب ا١تنت، كىو ما يسمى ((زاد أو نقص))فدلت كلمة . بل كإٔب الواحدة كما قررناه قبل قليل

 بن شعيب عن أبيو كلذلك استنكره عدد من األئمة كأٛتد كغَته، كعٌدكه من منكرات نسخة عمر. بالنكارة
 بن شعيب عن أبيو عن جده ٨تو يعٍت مائتُت ككذا حديث، مقبولة ُب اٞتملة، كنسخة عمر. عن جده

كسبب استنكارىا من . مقبولة ُب اٞتملة، كىناؾ بضعة عشر حديثان من ىذه النسخة استنكرىا األئمة
 :كجهُت
 بن شعيب عن أبيو عن جده هبا، كٓب تركى عن غَت طريقو، فيتحفظ كانفراد عمر: الوجو األكؿ 

. األئمة ُب ذلك
 ((فم  زاد أو نقص)): أهنا تصادـ مستقرات كنصوص ثابتة كثَتة، مثل ىذا النص: كالوجو الثا٘ب 

أو )) بن شعيب ليس فيها كلمة ككإف كاف يعٍت ذكر أف ىناؾ ركاية ٢تذا اٟتديث عن عمر
 .((نقص

 فدٌؿ على عدـ ضبط ا١تنت، كأف فيو ((أو نقص)) لكن أشهر الركايات هبذه النسخة فيها كلمة 
نكارة ١تصادمتو ما ىو أصح كأثبت كأكثر، كانعقد اإلٚتاع عليو أف النقص عن الثبلث ال حرج فيو، ككيف 

 سلمنا بالزيادة أهنا ((زاد أو نقص))يكوف فيو حرج كقد فعلو النيب صلى اهلل عليو كسلم، ككيف يقوؿ 
)...(  حىت قاؿ. ٕتاكز لفعل النيب صلى اهلل عليو كسلم كما نص عليو ابن ا١تبارؾ كأٛتد كغَت٫تا، كأٌٙتوا

لكن لو نقص، ىذه اليت دلت على أف الركاية ركاية . أخشى أف يأٍب أك كلمة ١تن يتعمد الزيادة على ثبلث
 .غَت منضبطة

 بن شعيب اليت استوعبها اإلماـ أٛتد كاملة ُب ا١تسند كىناؾ بضعة عشر حديثان من نسخة عمر
 . بن شعيب عن أبيو عن جده، كبقية ىذه النسخة مقبولة ُب اٞتملة، مقبولة ُب اٞتملةكاستينكرت على عمر

كىناؾ دراسة موثقة ٢تذه النسخة مع النسخة الثانية، كنسخة هبز بن حكيم، كىي عبارة عن رسالة 
ماجستَت أك دكتوراه ُب ا١تغرب ُب ببلد ا١تغرب مطبوعة موجودة، من أحب أف يستزيد من ا١تعلومات 
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 بن شعيب، كعن نسخة هبز بن حكيم عن أبيو عن جده كاإلسنادية كا١تتنية كالتحليلية عن نسخة عمر
لكن كجو االستدالؿ على تعظيم كتأثيم كٖترٙب رٔتا الزيادة على . كعب بن عيجرة، فلَتجع إٔب ذلك الكتاب

عن النيب صلى اهلل عليو كسلم كىو يتوضأ _ ىذا كجو االستدالؿ _ ثبلث ببل حاجة ىو أنو ما نيقل قط 
 . ُب اليـو الواحد مرات صلى اهلل عليو كسلم، كال أصحابو الزيادة على  الثبلث

ىذا إٚتاع نبوم إٚتاع صحايب مستقر، ال ٬توز ١تسلم أف ٮترقو تعمدان إال ُب حالة كاحدة، إذا 
اكتشف أف العضو الذم غسلو  ثبلثان رٔتا بقيت فيو بقعة ٓب يصلها ا١تاء، ىنا يغسل البقعة اليت ٓب يصلها 

 .ا١تاء على حدىا كال ٭تتاج أف يعيد غسل الوضوء حىت كلو جفت األعضاء
 كىذا سيأٌب البحث فيو ُب باب ا١تواالة؛ ألف بعض الفقهاء يشًتط ا١تواالة ُب الوضوء، كىي 

 تغسل كجهك، ٕتي بعد عشر دقائق تغسل التوضؤعند . ال تفصل بُت األعضاء، أعضاء الوضوء. التتابع
قبل أف ييغسل العضو الذم بعده، حكم ىذا  إذا جف العضو. كقٌيدكا ا١تواالة حدىا إٔب حد اٞتفاؼ. يدؾ

كٚتهور العلماء ال يركهنا، كال ٬تيبوهنا ال لضركرة . الوضوء غَت صحيح، كيطالبوف بإعادتو، كيسموهنا ا١تواالة
عقد ٢تا باب ىنا ُب الصحيح، . كال لغَتىا، كمنهم ىذا اإلماـ البخارم، كسيأٌب ىذا ُب باب ا١تواالة

 .كنبحثها إف شاء اهلل
ْوَ اَف ِف وِ ): ٍب قاؿ ا١تعلـو أف اإلسراؼ مذمـو ُب الشريعة ُب كل شيء، ُب  (وََك َِه َأْىُل اْلِعْلِم اْْلِ

ما رأيك لو تصدؽ إنساف ٔتالو كلو، ١تا يلـز . الطعاـ، ُب الشراب، ُب اللباس، ُب اإلنفاؽ، حىت ُب الصدقة
نع كاف لو ستة عبيد، فأعتقهم . كالدليل على ذلك قصة الذم أعتق عبيده. منو مضرتو كمضرة أىلو، ٯتي

 . ٚتيعان 
ال، فردىم : فسألو النيب ىل لك ماؿ غَته؟ قاؿ. كىذا العتق طبعان الشارع ٭تث عليو حثان عظيمان 

أمسك عل ك بعض )): كقيل ُب بعض الركايات أنو أعتق بعضهم، كأرؽ بعضهم كقاؿ. ردىم إٔب الرؽ
يعٍت أنت ما تصلح شيء على حساب يعٍت مضرتك، كمضرة رٔتا أىلك، كاستثنوا أحواؿ خاصة  (1)((مالك

الصديق لو حاؿ ُب اإلٯتاف كاٞتبللة كا١تقاـ ما ال يعشره أفاضل : كما فعل الصديق ١تا أخرج مالو كلو، قالوا
 .ا١تسلمُت بعده، فضبلن عن أف يصلوا أك يقًتبوا منو

فما بالك اإلنفاؽ ُب اإلسراؼ . فالقاعدة أف حىت ُب الصدقة إذا لـز منها إضرار النفس كاألىل تيرد
كاإلسراؼ مذمـو حىت ُب . ُب ا١تباحات، فضبلن عن عياذا باهلل عن ما ىو أسوأ من ذلك من ٤ترمات

                                                 

   ."جائز فهو دكابو أك رقيقو بعض أك مالو بعض أكقف أك تصدؽ إذا  باب"، 2552 :صحيح البخارم، رقم (1)
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 . الوضوء، كُب ا١تاء مع كفرة ا١تاء رٔتا كتوفره، كره العلماء كرٔتا حـر بعضهم اإلسراؼ فيو ببل حاجة
كنبينا عليو الصبلة كالسبلـ كاف إذا توضأ ال ٭تتاج إٔب أكثر من مد، كا١تد ما ٯتؤل كفي الرجل 

ىذا يكفيو كضوءن صلى اهلل عليو . إذا ٚتع الرجل ا١تعتدؿ كفيو، ما ٯتلؤه من ا١تاء ىو ا١تد. ا١تعتدؿ القامة
 .كسلم، كضوءن سابغان ثبلثان 

أما ٨تن نتوضأ .  كنيقل عن عمر أنو كاف إذا توضأ ال يكاد يبل الثرل، إذا توضأ ال يكاد يبل الثرل
اآلف نسوم سيل من ا١تاء ٯتشي إٔب باب ا١تسجد ىناؾ، ىذا إسراؼ كاضح، كال ٖتث عليو الشريعة، كال 

لكن اقتصد قدر ا١تستطاع ُب . أصبب الوضوء، كعمم األعضاء، كاغسل أعضاءؾ ثبلثان استحبابان . فيو ٤تمدة
خاصة الوسائل اٟتديثة يعٍت الصنابَت ىذه اليت ُب البيوت، إسراؼ فيها عظيم جدان، فيها إسراؼ . ا١تاء
 . يعٍت يتوضأ الواحد منا ٔتا يكفي عائلة قدٯتان يومان كامبلن من ا١تاء. عظيم

فنتقي اهلل سبحانو كتعأب ُب ذلك، كخاصة األبناء كالنساء فيهم إسراؼ للماء ُب البيوت كثَتان، كُب 
ذر من اإلسراؼ فيو ببل حاجة. الوضوء، كرٔتا ُب غَته  .  فيينبهوف على ذلك، ك٭تي

 سواء ُب عدد الغسبلت ثبلثان، أك ُب كمية ا١تاء (َوَأْن ُيَجاِوُزوا ِفْعَل النَِّ يّْ َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولَّمَ )
الصاع يكفيو ُب . كقد قلت لكم أف النيب كاف يكفيو ُب الوضوء ا١تد، كيكفيو ُب الغسل الصاع. ا١تستخدـ

الغسل عليو الصبلة كالسبلـ، كىو رجل عليو الصبلة كالسبلـ معتدؿ القامة، ربعة من الرجاؿ، غزير الشعر، 
كأنت تعرؼ الرجل كثَت الشعر ٭تتاج ماء أكثر حىت يركح الشامبو، ما زاد عن الصاع صلى . كث اللحية

 .فييتقى اهلل ُب ذلك قدر ا١تستطاع، طيب. اهلل عليو كسلم ُب الغسل

 
 باب َ  تُ ْقَ ُل َصََلٌة ِبَ ْ ِ   ُُهورٍ 

 
 (باب َ  تُ ْقَ ُل َصََلٌة ِبَ ْ ِ   ُُهورٍ )

ثَ َنا ِإْوَ اُق ْبُ  ِإبْ َ اِى َم اْلَ ْنظَِليُّ قَاَل َأْخ َ َ نَا َعْ ُد ال َّزَّاِق قَاَل َأْخ َ َ نَا َمْعَمٌ  َعْ  َىمَّاِم ْبِ  ُمَن ٍّْو ): قال َحدَّ
أَنَُّو َوِمَع أَبَا ُىَ يْ َ َة يَ ُقوُل قَاَل َرُووُل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم َ  تُ ْقَ ُل َصََلُة َمْ  َأْحَدَث َحتَّى يَ تَ َوضَّأَ 

 (.قَاَل رَُجٌل ِمْ  َحْضَ َمْوَت َما اْلَ َدُث يَا أَبَا ُىَ يْ َ َة قَاَل ُفَساٌء َأْو ُضَ ااٌ 
القبوؿ حيثما يرد ُب موارد النصوص  (باب َ  تُ ْقَ ُل َصََلٌة ِبَ ْ ِ   ُُهورٍ ): عقد ىذا الباب فقاؿ

إذا قاؿ لك ال ييقبل . اإلجزاء، كىو ما يستخدمو ُب لغة الفقهاء: التفسَت األكؿ: الشرعية، ييفسر بتفسَتين
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ىذا العمل، ال تيقبل ىذه الصبلة، ٔتعٌت غَت ٣تزئة؛ ألنو اختل فيها شيء إما من شركطها أك أركاهنا ٔتا ألـز 
 كما قاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم للرجل ،الفقيو ا٠تبَت بأهنا صبلة غَت ٣تزئة فقهان، فيأمر صاحبها باإلعادة

ىذا ىو النوع األكؿ من القبوؿ، ىذا ىو اإلجزاء كىو  (1)((ارجع فصلي فإنك لم)): ا١تسيء صبلتو
 .ا١تقصود ىنا

حىت رٔتا يقـو العبد بكل . أم القبوؿ عند اهلل سبحانو كتعأب، كىذا ال علم للخلق بو: كالنوع الثا٘ب
شركط الصبلة كأركاهنا، كقد ال تيقبل بأمر ال يعلمو إال اهلل، رياء ُب نفسو، أحواؿ القلوب كأسرار النفوس 

فما نستطيع أف نقوؿ ٨تن عن صبلة عبد عمليان أهنا قبلت عند اهلل أك ٓب . ىذه ُب علم اهلل سبحانو كتعأب
. تيقبل، ىذا ال شأف لنا بو، كال علم لنا عليو، كال اطبلع لنا فيو

كإذا ٓب تكن .  كىذا القبوؿ ال يرد ُب لغة الفقيو إال كذكر حكم شرعي معُت ُب عدـ اإلجزاء
الصبلة ٣تزئة، فهي من باب أكٔب يعٍت غَت معتمدة ُب الشرع، فبل تكوف ُب الغالب مقبولة عند اهلل إال إذا 

 .كاف ىناؾ عذر يعذر بو العبد، كعلم ذلك عند اهلل
فلغة الفقيو ُب اإلحزاء ُب القبوؿ كعدمو، معناه ىل الصبلة ٣تزئة يسقط هبا الفرض كيصح هبا 

كإذا اختل فيها شيء، يفيت الفقيو بو بإعادة ىذا العمل، إعادة الصياـ، إعادة العمرة، إعادة اٟتج، . العمل
إعادة الصبلة، كأف يراىا فاسدة أك باطلة، أك إذا قاؿ لك غَت مقبولة يعٍت غَت ٣تزئة، كىو مقصود الًتٚتة 

 .أم غَت ٣تزئة (َ  تُ ْقَ ُل َصََلةُ )
 ككذلك ماداـ غَت ٣تزئة بغَت طهور، فبل ٯتكن عند اهلل سبحانو كتعأب تكوف ىذه (ِبَ ْ ِ   ُُهورٍ )

مقبولة كمعتمدة عند اهلل سبحانو كتعأب بغَت طهور، إال إذا رٔتا عجز عن الطهور، أك فقده، أك عذر يعذره 
أما األصل فالصبلة من أىم شركطها الطهارة من اٟتدث، كيكوف بالوضوء إذا كاف اٟتدث . اهلل عز كجل بو

  .  أصغران، كبالغسل إذا كاف جنابة، أك حيضان أك نفاسان بالنسبة للنساء
ثَ َنا ِإْوَ اُق ْبُ  ِإبْ َ اِى َم اْلَ ْنظَِليُّ ): ٍب قاؿ  . ىو ابن رىاكيو اإلماـ صاحب ا١تسند(َحدَّ

م الصنعا٘ب، نسخة (قَاَل َأْخ َ َ نَا َعْ ُد ال َّزَّاقِ )  ىذا اٟتديث من نسخة ٫تاـ بن منبو بن ماتع اًٟتٍمَتى
مشهورة اٝتها نسخة ٫تاـ بن منبو عن أيب ىريرة، كىي ٨تو مائة كعشرة أحاديث، ركاىا مركية بسند كاحد، 

 . مائة كعشرة حديث عيرفت هبذا االسم نسخة ٫تاـ. عبد الرزاؽ، عن معمر، عن ٫تاـ، عن أيب ىريرة

                                                 

   ."باب كجوب القراءة لئلماـ كا١تأمـو ُب الصلوات كلها ُب اٟتضر كالسفر كما ٬تهر فيها كما ٮتافت" ، 715: صحيح البخارم، رقم (1)
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كأخرج أغلبها صاحبا الصحيحُت . أخرجها اإلماـ أٛتد كاملة ُب ا١تسند من طريق شيخو عبد الرزاؽ
اإلماـ أٛتد أخرجها ٚتلة كاحدة متتابعة متوالية، . البخارم كمسلم ُب الصحيح، كذلك على سبيل التفريق

 .ضمن مسند أيب ىريرة، ضمن مسنده الكبَت ا١تعركؼ ٔتسند اإلماـ أٛتد
لكن البخارم رٛتو . البخارم كمسلم ٮتتاركف، ككاد أف يستوعب ٚتيع ىذه النسخة، لكن بالتفريق

 .اهلل لو طريقتاف ُب إخراج أحاديث نسخة ٫تاـ بن منبو، رٔتا نبهنا إٔب ىذه ُب درس سابق
الطريقة األكٔب كما ترل ما يشعرؾ بأم إشعار أف ىذا اٟتديث من ىذه النسخة، إال إذا كنت 

كىذا نوع من . تعرؼ سند ىذه النسخة، كىو عبد الرزاؽ، عن معمر، عن ٫تاـ، عن أيب ىريرة فتحكم عليو
الديربة يدربك؛ ألف الطالب عندما يقرأ ُب الصحيح باستمرار، تتكوف عنده يعٍت خلفية معينة، يعرؼ 

تصرفات صاحب الكتاب، فيستطيع ٔتجرد إذا كاف عنده ىذه ا٠تلفية ٭تكم أف ىذا اٟتديث من النسخة، 
 .نسخة ٫تاـ

أكؿ حديث ُب : كقد يشعرؾ البخارم بأف ىذا اٟتديث من نسخة، كطريقتو ُب اإلشعار كما يلي
  ((..ن   اآلخ ون السابقون يوم الق امة ب د أنهم أوتوا)): ف منبو عن أيب ىريرة ىو حديثبنسخة ٫تاـ 

ن   اآلخ ون السابقون يوم الق امة ب د أنهم أوتوا الكتاب ))حديث النيب صلى اهلل عليو كسلم ا١تشهور 
فالناس لنا ف و ت ع ال هود )) يعٍت اٞتمعة ((م  ق لنا ثم كان ىذا يومهم الذي أظلهم اهلل عنو وىدانا لو

 ىذا ىو حديث النسخة قد يسمع البخارم يأتيك بنفس السند عبد الرزاؽ عن ((غداً والنصارى بعد غد
 كيقفل يعطيك (1)((ن   اآلخ ون السابقون يوم الق امة)) :أيب ىريرة عن النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ

اٞتملة األكٔب من اٟتديث األكؿ ليشعرؾ أف اٟتديث الذم سيأٌب بعدىا ىو من ضمن النسخة،  ٍب يقفل 
ىذه اٞتملة، كقاؿ على سبيل العطف أم النيب صلى اهلل عليو كسلم، كيأٌب باٟتديث ا١تراد، سواءن ُب 

 فهمت؟ . الطهارة، أك ُب الصبلة، أك ُب اٟتج
 ٍب يقفل اٞتملة دكف إكماؿ ((ن   اآلخ ون والسابقون)): فقد تشغلك ما فائدة أف يبدأ قاؿ

، ُب كذا ىو إشعار، عبلمة . اٟتديث، ٍب يأٌب ْتديث آخر ال عبلقة لو باٞتمعة ُب الطهارة، ُب الصـو
تنبهك أف ىذا اٟتديث من نسخة ٫تاـ، كىذا ال يصنعو كما قلنا اطرادان ُب بعض ا١تواضع، كبعضها يًتكها 

 .ىكذا مهملة
                                                 

ال يؤاخذكم اهلل باللغو ُب أٯتانكم كلكن يؤاخذكم ٔتا عقدًب األٯتاف فكفارتو }:  ، باب قوؿ اهلل تعأب6134: صحيح البخارم، رقم (1)
إطعاـ عشرة مساكُت من أكسط ما تطعموف أىليكم أك كسوهتم أك ٖترير رقبة فمن ٓب ٬تد فصياـ ثبلثة أياـ ذلك كفارة أٯتانكم إذا حلفتم 

  .{كاحفظوا أٯتانكم كذلك يبُت اهلل لكم آياتو لعلكم تشكركف
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إذا أراد إخراج حديث من نسخة، ىذا .  أما مسلم فمشى على قاعدة كاحدة ُب الصحيح كلو
يأٌب بالسند عبد . كراجع الصحيح ٕتد ىذا: إذا أراد إخراج حديث من نسخة ٫تاـ، يصنع ما يلي. مسلم

قاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم كذكر : الرزاؽ، عن معمر، عن ٫تاـ بن منبو، عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ
إشعار بالنسخة، كأف  ((كذكر أحاديث منها)): فكلمة مسلم. أحاديث منها، كيسرد اٟتديث الذم يريده

ىذا اٟتديث من ضمن ٣تموعة األحاديث اليت عيرفت اصطبلحان عند أىل اٟتديث بأهنا نسخة ٫تاـ بن 
 . فاحفظوا ىذا فإنو مهم. منبو، عن أيب ىريرة

 ابن ٫تاـ الصنعا٘ب اإلماـ ا١تشهور صاحب ا١تصنف، توُب  مائتُت (قَاَل َأْخ َ َ نَا َعْ ُد ال َّزَّاقِ )
   (.211)كإحدل عشر 

 .   ىو ابن راشد كاف بصريان ٍب استوطن اليمن إٔب أف مات رٛتو اهلل(قَاَل َأْخ َ َ نَا َمْعَم ٌ )
م، معدكد ُب طبقة التابعُت، فاضل إماـ ىو كأخوه كىب (َعْ  َىمَّاِم ْبِ  ُمَن ّْوٍ )  ىو ابن ماتع اًٟتٍمَتى
ككانا قبل أف يسلما على ملة اليهود، كىدا٫تا اهلل كأسلما فكانا من خيار التابعُت علمان كفضبلن . بن ٫تاـ

كإمامة، االثناف كىب بن منبو كىو أسٌن كأخوه ٫تاـ بن منبو، ككبل٫تا من ثقاة التابعُت كأحاديثهما ُب 
 .    الكتب الستة كلها

َوِمَع أَبَا ُىَ يْ َ َة يَ ُقوُل قَاَل َرُووُل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم َ  تُ ْقَ ُل َصََلُة َمْ  ) أم ٫تاـ (أَنَّوُ )
ىنا ُب كبلـ النيب صلى اهلل عليو كسلم ٖتتمل معنيي القبوؿ كبل٫تا، أم  (َ  تُ ْقَ لُ )، (َأْحَدَث َحتَّى يَ تَ َوضَّأَ 

الغَت ٣تزئة فيلزمك اإلعادة، كألنو سيتحدث باسم الشريعة كبلساهنا، كىو رسوؿ اهلل، أيضان غَت مقبولة عند 
فبل يقبل اهلل صبلة على كبلـ النيب صلى اهلل عليو كسلم شخص . اهلل سبحانو كتعأب؛ ألف ىذا ا٠ترب كحي

 .٤تدث حىت يتوضأ، إال من عذر، كالعذر ييقدر ْتسبو كما سيأٌب ُب مواضعو
 فدؿ ىذا اٟتديث على أف الوضوء شرط ُب إجزاء (َ  تُ ْقَ ُل َصََلُة َمْ  َأْحَدَث َحتَّى يَ تَ َوضَّأَ )

كالشرط ُب لغة الفقهاء متقدـ على العمل ُب الغالب، كىو معٌت قولو . الصبلة كصحتها كقبو٢تا، شرط
 إذا أردت أف تصلي كقمت إٔب الصبلة كأردهتا، سواءن كانت ﴾﴿ِإَذا ُقْمُتْم ِإَلى الصَََّلِة فَاْغِسُلوا: تعأب

فريضة أك نافلة، ككاف قد كقع منك حدث ٦تا ينتقض بو الوضوء كالطهارة، ال ٭تق لك شرعان كال ٬توز مع 
فدؿ على أف الوضوء شرط من شركط صحة . العلم كعدـ النسياف أف تصلي بدكف أف تتطهر ٔتعٌت تتوضأ
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كأما إذا كاف اٟتدث أكربان كجنابة، أك حيض كنفاس، فيأٌب الغسل على نص اآلية . ىا كقبو٢تائالصبلة كإجزا
 .كىذا سيأٌب الغسل لو باب مستقل( 1)﴾﴿َوِإْن ُكْنُتْم ُجنًُ ا فَا َّهَُّ وا السابقة 
، كلمة (َمْ  َأْحَدثَ ) كاف حاضران عند أيب ىريرة، أشكل عليو كلمة (قَاَل رَُجٌل ِمْ  َحْضَ َمْوتَ )

ٖتتمل ما ىو اٟتدث الذم إذا كقع مٍت انتقض كضوئي السابق، فبل ٭تل ٕب أف أقـو لصبلة حىت  (َأْحَدثَ )
فسأؿ ىذا الرجل . أحدث كضوءن جديدان، ما ىو اٟتدث؟ كلمة عامة ٖتتاج إٔب تفصيل كتوضيح كتفسَت

 ؟((َما اْلَ َدثُ )): اٟتضرمي أبا ىريرة قاؿ لو
 يريد أبو ىريرة أف ينبو إٔب أصل كلي، ال يريد ىنا فقط الريح، سواءن فساء (ُفَساٌء َأْو ُضَ ااٌ ) :قاؿ

أك ضراط ىو فقط الناقض، كإ٪تا أراد أف يشَت إٔب أصل كلي كىو كل ما ٖتٌدر من ا١تخرجُت القبل كالدبر، 
فإذا كاف الريح ناقض، فمن باب أكٔب ما لو جـر كبوؿ، أك . كخرج من اإلنساف ذكران أك أثٌت، نقض الوضوء

 . مذم، أك كدم، أك غائط فمن باب أكٔب
ىذا من باب تنبيو األدٗب على األعلى، كىي قاعدة فقهية كلغوية معتمدة مشهورة، ليس فقط 

فكل ما ٖتذر من جوؼ اإلنساف عن طريق ىاذين ا١تخرجُت القبل . اٟتدث ىذا الريح فقط، تنبيو باألدٗب
، فاألمر أكضح كأشد، . إف كاف ر٭تان، فقد نص الصحايب على أنو ىو اٟتدث. كالدبر كإف كاف ٦تا لو جـر

كىو من باب التنبيو باألدٗب على األعلى كىذه قضية ٣تمع عليها أف ما ٖتذر من جوؼ اإلنساف من قبلو، 
كال ٮترج من قبل اإلنساف إال البوؿ أك ا١تذم أك الودم ُب حاؿ الرجل، أك الدماء سواءن كانت طبيعية أك 
غَتىا بالنسبة للنساء، كىذا سيأٌب ٢تا تفصيل ُب كتاب اٟتيض، كالدبر ٮترج منو الريح كالغائط كما ىو 

 .فهذه ٣تمع على أهنا إذا خرجت من اإلنساف، فإهنا تنقض كضوءه، ىذه ٣تمع عليها. معلـو معركؼ
كىناؾ أمور ٥تتلف فيها بُت الفقهاء، كتدخل ُب ضمن النواقض حسب قوة كصحة، حسب صحة 

كأمثلتها . فمن الفقهاء من يعتمدىا ضمن النواقض لصحة الدليل عنده، كمنهم من ال يفعل. كقوة دليلها
إذا مس جلد الذكر جلد ا١ترأة، ىل ىذا ناقض أـ ال؟ كا٠تبلؼ كلو ُب تفسَت قولو . كثَتة، منها مس ا١ترأة

  ما حٌد ا١تبلمسة الناقضة على تفسَت اآلية؟﴾﴿َأْو َ َمْسُتُم النَّْساء: تعأب
 خبلؼ طويل، منهم من ٬تعل ا١تبلمسة ىي اٞتماع كأيب حنيفة، كال ينقض الوضوء أبو حنيفة كلو 

كاف النيب صلى اهلل عليو )): كلو أدلة قوية، منها حديث أـ سلمة. بالقبلة حىت، ما ينتقض عنده الوضوء

                                                 

  .6: ا١تائدة (1)



 

 15 

كتاب الوضوء                                                                                                _ شرح صحيح البخاري
 الدروس كاملة

دؿ ىذا على أنو ال تنقض ال الصياـ كال الوضوء، ىذا ( (كسلم يقبل كىو صائم كٮترج يصلي كال يتوضأ
 .عند أيب حنيفة كحجتو كاضحة كقوية، يعترب كلمة المستم من باب الكناية

 (إف اهلل يكٍت ٔتا شاء عن ما شاء):  كُب ركاية عن ابن عباس تنصر ىذا القوؿ، ابن عباس يقوؿ
﴿مّْ  قَ ْ ِل  يكٍت ٔتا شاء عن ما شاء، فَتيد با١تبلمسة ىنا اٞتماع، كما أراد با١تبلمسة ُب آيات الظهار أيضان 

 ليس ٣ترد اللمس، ٘تاٌسا أم يقصد اٞتماع ىنا باإلٚتاع ُب آية الظهار، أما ُب آية الطهر ىذه ﴾َأن يَ َتَماوَّا
إف اهلل يكٍت عن ما ):  إحدل الركايات عن ابن عباس ُب التفسَت كىي ركاية صحيحة قاؿ﴾﴿َأْو َ َمْسُتمُ 

كاعتمدىا أبو حنيفة كاحتج باألحاديث األخرل أف النيب صلى اهلل عليو  (شاء ٔتا شاء أراد با١تبلمسة اٞتماع
 . كسلم كاف يقبل كيبلمس، كال ٭تدث كضوءن بعد ذلك كٮترج كيصلي

، أجنبية، عجوزان كبَتة،  شوؼ الطرؼ ىذا، يقابلو الطرؼ اآلخر أف ٣ترد اللمس ٞتنس ا١ترأة، ٤تـر
، كأنت خارج إذا جاتك بنتك ىا  أعطيٍت تركح تتوضأ، ىذا يعٍت عسر. طفلة صغَتة، ناقض  . ىذا باٟتـز

كأعدؿ األقواؿ ُب مسألة ا١تبلمسة، ما ذىب إليو األئمة الثبلثة أك االثناف مالك كأٛتد، كإحدل 
األقواؿ ُب ا١تذىب الشافعي أف ا١تبلمسة إذا صاحبتها شهوة، إذا صاحبتها الشهوة كٖتركت كشعر هبا 

الرجل، ٭تسن، حىت  ُب بعض ألفاظ ما ٕترؤكا أف يقولوا ٬تب، ٭تسن لو أف يتوضأ إذا ما خرج منو شيء  
 . بطبيعة اٟتاؿ

كركاية عن أٛتد بإ٬تاب الوضوء عند ٖترؾ الشهوة أك مبلمسة النساء، كىذه األقواؿ ُب مسألة 
بعض الفقهاء ينقض الوضوء ٔتس الذكر، كمس الذكر . كمنها أيضان مس الذكر بالنسبة للرجل. ا١تبلمسة

ِإنََّما )):  كحديث(1)((َمْ  َم َّ ذََكَ ُه فَ ْلَ تَ َوضَّأْ )): تعارض فيو حديثاف، تعارض فيو حديثاف حديث بيصرة
 ككبل٫تا ُب القوة كالضعف متقارباف، ْتيث رٔتا يعسر عليك ترجيح أحد٫تا على (2)((ُىَو َبْضَعٌة ِمْنكَ 

 .اآلخر
. كٚتهور الفقهاء على عدـ ذلك. فالقوؿ ا١تشهور ُب مذىب أٛتد، إ٬تاب الوضوء من مس الذكر

فمسو ال ٭تدث نقضان ُب الوضوء، كا١تسألة . ٚتهور الفقهاء على عدـ ذلك؛ ألنو عضو من اإلنساف
 .مشهورة

                                                 

. "باب الوضوء من مس الذكر"، 154: سنن أيب  داككد، رقم (1)
. 15693: مسند أٛتد، رقم (2)
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كالقيء ىو إخراج الطعاـ أك خلط الطعاـ بعيصارة ا١تعدة الذم ُب . القيء، إذا استقاء اإلنساف
ىل يأخذ حكم ا٠تارج من جوؼ اإلنساف عن طريق القبل كالدبر فينتقض . البطن، إذا قاء أخرجو من فمو

 بو الوضوء أـ ال؟
كثَت من الفقهاء ينقض الوضوء بالقيء، كلو ُب ذلك . أيضان مسألة مشهورة، كا٠تبلؼ فيها كبَت

حجج كآثار قد يينازع ُب صحتو، كالقوؿ احملقق عدـ ذلك، لعدـ الدليل ا١توجب كالناقض للوضوء هبا، كأنت 
كا٠تبلؼ ُب ا١تسألة كبَت كمشهور، كاألكثر على . ال تستطيع تنقض عبادة مسلم أك طهارتو بغَت حجة قوية

عدـ نقض الوضوء بذلك لعدـ الدليل ا١توجب، كلعدـ الدليل احملقق أك ا١تصحح أك ا١تبُت بأف القيء يعترب 
 . من النواقض، يأخذ حكم ما ٮترج من اٞتوؼ عن طريق القبل كالدبر

ا١تعتمد ُب مذىب أٛتد أك ا١تشهور ُب مذىب أٛتد . منها أيضان أكل ٟتم اإلبل، مسألة مشهورة
كاف األمر قدٯتان ُب أكؿ اإلسبلـ كإٔب ما بعد ا٢تجرة، . نقض الوضوء بلحم اإلبل، كاٞتمهور على عدـ ذلك

أمرىم . كاف اٟتكم أف أم شيء تأكلو طيبخ أم مستو النار، يلـز منو الوضوء، كيعمل بو الصحابة كلهم
النيب صلى اهلل عليو كسلم إذا أكلوا طعامان ٦تا مستو النار، يعٍت طبيخان، كلو تطبخ لك إف شاء اهلل كأس 
شام تتوضأ، ٍب نيسخ كاٟتمد هلل؛ ألف فيو نوع من العسر، كالشريعة مبناىا على التيسَت كاٟتمد هلل خفف 

 . اهلل
َكاَن آِخَ  اأَلْمَ ْيِ  )) ىذا ىو النص على النسخ ((َكاَن آِخَ  اأَلْمَ ْي ِ )): حديث جابر ُب مسلم
 .  كل طبيخان، كل ىذا ال ينقض الوضوء(1)((تَ ْ ُك اْلُوُضوِء ِممَّا َمسَِّ  النَّارُ 

كا٠تبلؼ كلو على تصحيح حديث أف . كبقي ا٠تبلؼ منحصر بنوع من الطعاـ كىو ٟتم اإلبل
 كُب (2)((نعم: أنتوضأ م  ل وم اْلبل قال: إن شئتم قالوا: أنتوضأ م  ل وم ال نم؟ قال))النيب سئل 

 .(3)((توضئوا م  ل وم اْلبل: أنتوضأ م  ل وم اْلبل؟ قال)): ركاية
. ىذا أخذ بو من رأل أف أكل ٟتم اإلبل ناقض، كىو ا١تشهور عند اإلماـ أٛتد كقوؿ عند الشافعي
كالذم خالفو قالوا اللفظ ال يدؿ على كجوب الحتماؿ أف ذلك على سبيل التأكيد، على سبيل الًتغيب، 

كأنت تعرؼ . كال ٯتكن أف يًتؾ النيب صلى اهلل عليو كسلم ناقضان للطهارة ال ٮترب بو الناس حىت يسألونو

                                                 

   .185: سنن النسائي، رقم (1)
    (.36054 ، رقم 7/277)، كابن أىب شيبة  (1596 ، رقم 1/407)أخرجو عبد الرزاؽ  (2)
   .1156: صحيح ابن حباف، رقم (3)
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تاج ٢تا كل يـو ىل أف ىذا السؤاؿ سيئلو النيب صلى . أليس كذلك؟ بل ٭تتاج ٢تا ُب اليـو مرات. الطهارة ٭تي
اهلل عليو كسلم قبل أف ٯتوت بيـو كاحد، يبقوف طوؿ ىذه السنُت يتوضئوف كينقضوف كضوئهم كال 

 انتبهتوا كلبل ال؟. ىذا اعًتاض أك ٖترٙب من رأل أف ىذا ليس ناقضان ! يشعركف؟
لكن على سبيل . توضئوا أك قاؿ نعم، ال على سبيل اإل٬تاب كأنو ناقض: فلما سألوه أنتوضأ؟ قاؿ

التأكيد أهنا أكٔب كأقول كأفضل أف يتوضأ منها من ٟتـو الغنم على سبيل ا١تقارنة، كال ٯتكن أف ٬تعل أكل 
كىذا القوؿ اٟتقيقة ٢تا كجاىة كلو قوة كما . طيب من الطعاـ كخركج خبيث من قػيبيل أك دبر للناقض سواء

 .تسمعوف كالعلم عند اهلل
كىناؾ خركج الدـ أيضان سواء كاف رعافان، أك جرحان، أك حجامة، ىل ينقض أك ال ينقض؟ خبلؼ 

 .   طويل كسيأٌب أيضان لو ذكر كٖتقيق إف شاء اهلل تعأب، تفضل
  

 باٌب َفْضِل اْلُوُضوِء َواْلُ  ُّ اْلُمَ جَُّلوَن ِمْ  آثَاِر اْلُوُضوءِ 
 

 

  (باٌب َفْضِل اْلُوُضوِء َواْلُ  ُّ اْلُمَ جَُّلوَن ِمْ  آثَاِر اْلُوُضوءِ ) :قال
ثَ َنا اللَّْ ُث َعْ  َخاِلٍد َعْ  َوِع ِد ْبِ  أَِبي ِىََلٍل َعْ  نُ َعْ ٍم اْلُمْجِمِ  قَاَل ) ثَ َنا َيْ َ ى ْبُ  ُبَكْ ٍ  قَاَل َحدَّ َحدَّ

رَِق ُ  َمَع أَِبي ُىَ يْ َ َة َرِضي اهللُ تَ َعاَلى َعْنُو َعَلى َظْهِ  اْلَمْسِجِد فَ تَ َوضَّأَ فَ َقاَل ِإنّْي َوِمْعُ  النَِّ يَّ َصلَّى 
اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم يَ ُقوُل ِإنَّ أُمَِّتي يُْدَعْوَن يَ ْوَم اْلِقَ اَمِة ُغ ِّا ُمَ جَِّل َ  ِمْ  آثَاِر اْلُوُضوِء َفَمْ  اْوَتطَاَع ِمْنُكْم 

 .(َأْن ُيِط َل ُغ ََّتُو فَ ْل َ ْ َعلْ 
بعد أف ذكر البخارم أف الوضوء شرط ُب صحة الصبلة، عٌقب بذكر فضل الوضوء كشرفو، كأنو 
شعار ا١تصلُت كا١تؤمنُت، كلو آثاره ُب الدنيا كاآلخرة؛ كلذلك الوضوء ْتد ذاتو من القرب كالعبادات اليت 

 . ييتقرب هبا إٔب اهلل
 كلو آثاره على النفس (1)((الطهور شط  اْليمان)): كالدليل على ذلك قولو صلى اهلل عليو كسلم

 .كاٞتسد، كلو آثاره ُب اآلخرة كما سنذكر حديث الغٌر احملجلُت الذم ذكره الشارح أك البخارم ىنا
                                                 

صحيح : كقاؿ  (3517 ، رقم 5/535 )م، كالًتمذ (223 ، رقم 1/203)، كمسلم  (22953 ، رقم 5/342)أخرجو أٛتد  (1)
، كابن  (3423 ، رقم 3/284)، كالطربا٘ب  (600 ، رقم1/189)، كأبو عوانة  (653 ، رقم 1/174 )مالداـر: كأخرجو أيضنا . 

  (.2709 ، رقم 3/3) ُب شعب اإلٯتاف م، كالبيهق (211 ، رقم 1/374)منده 
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ىا، كعبادة ئكىذا ٬ترنا إٔب مسألة، كىي ماداـ أف الوضوء شرط مهم ُب الصبلة كصحتها كإجزا
ك٨تن عندنا القاعدة ا١تشهورة أف . كقربة، فالقوؿ ا١تتفق عليو إال ما شذ أنو كغَته من األعماؿ ٭تتاج إٔب نية

 الصبلة (1)((إنما األعمال بالن ات)): كعندنا أصل.  بنوعيهااألعماؿ كلها ٬تب أف تسبقها النية، ٬تب
٬تب أف تكوف بنية، الصياـ بنية، كاٟتج بنية، كل عمل بنوعيها بقسميها، كىذا ذكرناه ُب شرح أكؿ حديث 

 .ُب الصحيح
كل عمل تفعلو، ٬تب أف تتجرد . النية ٔتعٌت التجرد هلل، كابتغاء ثوابو، كالقرب إليو:  القسم األكؿ

فيو لربك كخالقك كٖتتسب الثواب، تصلي لذلك، تصـو لذلك، ٖتج، تتصدؽ، تقرأ القرآف، تتطهر، 
 .تغتسل من اٞتنابة، تفعل ا٠تَت

ال، . كل عمل تفعلو، اجعل غايتك كقصدؾ ثواب ربك، ال مدح الناس، كال ثناءىم، كال نظرىم
أسقط ىذا كلو من حسابك، كاهلل عز كجل ال يقبل من األعماؿ إال ما كاف لو خالصان، كابتيغي بو كجهو، 

 .فيجب التجرد ُب ذلك
١تا تأٌب تصلي ٬تب أف تقوؿ علي صبلة فرض أـ . النية تستخدـ ُب لغة الفقهاء: كالقسم الثا٘ب

. الصياـ فريضة، نافلة، قضاء كىكذا. النية ٖتدد، ىذا البد من ذلك. نفل، قضاء أـ أداء، ظهر أـ عصر
كالوضوء كذلك الوضوء لرفع حدث، كضوء استحبايب أك مثبل زيادة الطهر، أك ٨توه، النية البد منها، كٓب 

كتصنيف الوضوء ضمن األعماؿ الصاٟتة، .  ٮتالف ُب ذلك إال األكزاعي كقولو مرجوح أم قوؿ اٞتماىَت
سواءن فضبلن أك تأثَتان ُب صحة عبادة جليلة كالصبلة، دٌؿ على أهنا عمل صاّب مستقل ْتد ذاتو، يستوجب 

 .النية بشقيها
 .  يعٍت الباب الذم سيذكر فيو الفضل(باب َفْضِل اْلُوُضوءِ )

 الغٌر احملجلوف، الواك ىنا استئنافية، الـز تكوف استئنافية، كال ٬توز أف (َواْلُ  ُّ اْلُمَ جَُّلونَ ): ٍب قاؿ
فلما رفع، دؿ . كالغرِّ احملجلُت؛ ألف ما قبلها ٥تفوض: تكوف عاطفة؛ ألنو لو كانت عاطفة للـز أف يقوؿ

 .على االستئناؼ
أم كىذا الذم الباب سيذكر فيو الغر .  باب فضل الوضوء، ٚتلة كاملة منتهية، كالغَت احملجلوف

 .احملجلوف
كىذه الغرة تكوف .  الغرٌة ىي ُب األصل بياض ُب جبهة الفرس األبرؽ أك األٛتر أك األسود(اْلُ  ُّ )

                                                 

  . 1: صحيح البخارم، باب بدء الوحي، رقم (1)
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إذا كاف الفرس كلو أٛتر، أك أبرؽ، أك أشهب، أك أسود، كُب جبهتو غرة بيضاء، أما . عبلمة ٦تيزة ُب الغالب
  .تكوف عبلمة فارقة ييعرؼ بو الفرس من مسافات بعيدة؟ ىذه تسمى الغرٌة، كال تأٌب إال ُب اٞتبُت كاٞتبهة

سواءن ُب قوائمو األمامية، أك ُب األربعة إذا كانت قوائمو كىو ما . كالتحجيل، بياض ُب قوائم الفرس
 .إذا كانت أيضان بيضاء، ىذا يسمى التحجيل، ىذا يسمى التحجيل. عن ساقو  (...)فصل م

 شٌبو النيب صلى اهلل عليو كسلم أىل الوضوء بذلك، أم أهنم يأتوف يـو القيامة كجوىهم بيضاء، ُب 
َ ضُّ ُوُجوٌه ﴿الوقت الذم تسود ُب كجوه خلق كثَت من اجملرمُت، كالفاسقُت، كالظا١تُت، كالكافرين  يَ ْوَم تَ   ْ

( 1).﴾َوَتْسَودُّ ُوُجوهٌ 
إذا ما فيو طهارة، قطعان ما . من أسباب بياض الوجو يـو القيامة، الطهارة الذم ىي مقدمة الصبلة 
حىت لو صلى بدكف طهارة، رياضة سويدية تسمى ما ىي صبلة ىذه، ال يقبلها كال قيمة، تصلي . فيو صبلة
يتوضأ ١تاذا كىو ال يصلي؟ يقـو الصبح ىكذا . كالذم ال يصلي ىو الذم ال يتطهر كال يتوضأ. ببل طهارة

أعوذ باهلل، كيقوؿ أنا مسلم أدخل جنة عرضها السماكات كاألرض . يغسل كجهو، يأخذ سندكتش كيركح
يأٌب يـو القيامة أسود . ١تاذا؟ ىي ككالة ىكذا فوضى؟ ال طهارة كال صبلة كال ذكر هلل كيدخلوف اٞتنة ىكذا

لو . كماداـ ال يتطهر، قطعان ال يصلي، قطعان ال يصلي. الوجو ىذا، ما يأٌب يعٍت؛ ألنو ال يصلي كال يتطهر
 .كاف يصلي، البد من الطهارة ىذا أمر مفركغ منو معلـو مستقر

فمن أسباب بياض الوجو يـو القيامة، الطهر كالطهارة كالوضوء الذم ىو مقدـ العمل الصاّب 
األكرب كاألعظم كالذم الوضوء مقدمة لو كمدخل لو كىو الصبلة، اليت ىي عمدة الدين، كعموده، 

 .كأساسو، كقوامو
فأىل الطهارة كالصبلة ىم الذين يأتوف يـو . فأىل الصبلة يـو القيامة، كأىل الطهارة، كأىل الوضوء

الناس سود الوجوه، مزرقي األبداف من الرعب، كىم بيض الوجوه، كصاحب ا٠تيل الدىم البهم . القيامة غرٌ 
 أال يعرفها؟ . اليت يأٌب ُب كسطها ا٠تيل احملجل كا١تغٌرر

كذلك أىل الصبلة كالوضوء . قطعان يعرفها كتتميز بشامتها، كعبلمتها، كطهرىا، كغٌرهتا، كٖتجيلها
 .ُب يـو اٟتشر األعظم يـو القيامة

 فلما رٌتب النيب صلى اهلل عليو كسلم على الطهر كالطهارة ىذا الثواب، دؿ على أنو عبادة مستقلة، 

                                                 

  .106: آؿ عمراف (1)
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 أم ((الطهور شط  اْليمان)). كعمل صاّب جليل؛ كلذلك صنفو ُب اٟتديث السابق بأنو شطر اإلٯتاف
 .نصفو

كاإلٯتاف ىنا ُب ىذا اٟتديث، ا١تقصود بو الصبلة، كىذا من أدلة أىل السنة على أف العمل يدخل 
لو كاف مؤمنان حقان، لكانت الصبلة . ما فيو مؤمن ال يصلي، ال يوجد مؤمن ال يصلي. ُب مسمى اإلٯتاف
 . من أكٔب أعمالو

الطهور شطر اإلٯتاف، أم نصفو . فإذا كاف ال يصلي، ىذا ال يصنف مسلمان كال مؤمنان مطلقان 
ايش يبقى؟ النصف األكؿ ضاع، كالنصف الثا٘ب ضاع أيضان، . كالنصف الثا٘ب الصبلة، فبل طهارة كال صبلة

 .فالغرة كالتحجيل من عبلمات أك آثار الوضوء يـو القيامة. انتهى كل شيء
األسبوع القادـ ال تأتوف؛ ألنو كما . طيب لنا لقاء إف شاء اهلل نقرأ كال باقي؟. ٍب أسند اٟتديث

إذا أحببتم أف تأتوا للفائدة كٝتاع احملاضرات اليت ستيلقى ُب . قالوا عندىم ٤تاضرات ستيلقى ُب ىذا ا١تسجد
 . الدكرة، كاف ىذا حسن كطيب، كنلتقي ُب األسبوع الذم بعده إف شاء اهلل تعأب

كماداـ بدأنا ُب كتاب الطهارة، نستمر فيو كالعلم عند اهلل تقبل اهلل منا كمنكم كفقنا اهلل كإياكم 
كطهر قلوبنا كأجسادنا كأعمالنا ٦تا يغضبو كيسخطو، كسددنا ككفقنا لكل طهر ٭تبو كيقبلو، كاٟتمد هلل 

 .كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ اهلل كالسبلـ عليكم كرٛتة اهلل
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 الدرس الثاني
 

 أنفسنا شركر من باهلل كنعوذ كنستغفره، كنستعينو ٨تمده هلل اٟتمد إف الرحيم، الرٛتن اهلل بسم
 ال كحده اهلل إال إلو ال أف كأشهد لو، ىادم فبل يضلل كمن لو، مضل فبل اهلل يهده من. أعمالنا كسيئات
 صلى كلو، الدين على ليظهره اٟتق كدين با٢تدل ربو أرسلو كرسولو عبده ٤تمدان  نبينا أف كأشهد لو، شريك
. كثَتان  تسليمان  كسلم كأصحابو آلو كعلى عليو اهلل
: بعد أما  

 عن ٖتدثنا الصحيح، اٞتامع ُب الطهارة كتاب أكائل من احملجلوف كالغرٌ  الوضوء فضل باب ُب
 كأىل الوضوء ألىل آثار يعٍت كأهنا التحجيل، كمعٌت الغرة، كمعٌت الوضوء، فضل باب. الًتٚتة مقصود
: كقاؿ كغَته، علي حديث ا١تقابر، زار ١تا كسلم عليو اهلل صلى النيب قاؿ كما القيامة يـو تظهر الصبلة،

 أنا لوددنا)): قاؿ ٍب (( حقون بكم اهلل شاء إن وإنا السابقون أنتم مؤمن  ، قوم دار عل كم السَلم))
 لم الذي  وإخواننا أص ابي أنتم قال إخوانك؟ لسنا أو)): أصحابو من معو من فقاؿ ((إخواننا رأينا قد
 غ ّ  م جلة خ ل ل جل كان لو أرأيتم: ))قال أمتك؟ م  بعد يأتِ  لم م  تع ف ك ف: قالوا بعد، يأتوا

 إخواننا إن كذلك: ))قال خ لو يع ف بلى: قالوا خ لو؟ يع ف أ  بهم دىم خ ل ووا في م جلة
 .((الوضوء آثار م  م جل   غ اً  الق امة يوم يأتوا

 عليو اهلل صلى قولو عن اٟتديث ثبت كلذلك الصبلة، كأىل الوضوء ألىل عظيم شرؼ كىذا
 طهارتو على ٭تافظ الذم ىو إٯتانو ُب الصادؽ ا١تؤمن (1)((مؤم  إ  الوضوء على ي افظ  )): كسلم

 .معلـو ىو كما كمدخلها الصبلة مقدمة ىو الوضوء ألف صبلتو؛ كبالتإب ككضوئو،
 أجران  العبد عليها يؤجر مستقلة عبادة لذاتو، مقصود الوضوء أف السابق الدرس ُب قررنا قد كنا كإف
 كما اإلٯتاف شطر كسلم عليو اهلل صلى النيب عٌده كقد اإلخبلص، كإٔب النية إٔب ٖتتاج كلذلك مستقبلن،
 . السابق الدرس ُب قررناه

ثَ َنا): فقاؿ اٟتديث ىذا أخرج أك أكرد أك البخارم أدخل ٍب  عبد بن ٭تي ىو (ُبَكْ  ٍ  ْب ُ  َيْ َ ى َحدَّ
. مصر ُب اٟتديث أئمة من ا١تصرم، بكَت بن اهلل

ثَ َنا قَالَ ) . ا١تصرم أيضان  سعد ابن ىو( اللَّْ ثُ  َحدَّ
                                                 

 .(1078 )الشاميُت مسند ُب كالطربا٘ب( 22414 )أٛتد (1)
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 .األيلي يزيد ابن ىو (َخاِلدٍ  َع ْ )
 على األئمة أٚتع. مد٘ب أصلو بصرم مد٘ب، أصلو بصرم، مد٘ب ىذا (ِىََللٍ  أَِبي ْب ِ  َوِع دِ  َع ْ )
 ابن عند ٣تهوؿ ىو. ٣تهوؿ عنو قاؿ باٞتهالة كضعفو ضعفو، حـز بن ٤تمد أبو. حـز ابن خبل ما توثيقو
،  .حـز بن ٤تمد أيب تضعيف إٔب أحد يلتفت ٓب يلتفت، ال كبالتإب ككثقوه عرفوه األئمة كٚتيع حـز

 اإلماـ على حكم أنو لدرجة الفقو، ُب كغرائبو" كالتعديل اٞترح "ُب غرائب لو حـز بن ٤تمد كأبو
 .مؤلف كتاب صاحب سنن، صاحب! إذف؟ ا١تعركؼ من .٣تهوؿ الًتمذم اإلماـ. ٣تهوؿ أنو قاؿ الًتمذم
 ٤تمد أبو معذكر ىو ذلك ُب كالسبب. السنن صاحب ٣تهوؿ النسائي عن قاؿ كذلك كالنسائي 

؛ بن  كتب من كغَتىا النسائي، كسنن الًتمذم، كسنن. يعٍت أكركبا ُب األندلس، ُب عاش أندلسي ألنو حـز
 كال أصبلن  الًتمذم سنن رأل ما فهو. بفًتة حـز بن ٤تمد أيب زمن بعد إال الببلد تلك إٔب كصلت ما العلم

 الثالث القرف ا١ترحلة تلك ُب األندلس لببلد أرٌخ من بعض قاؿ بل يعرفها؛ كال النسائي سنن كال يعرفها،
 ُب ىو الذم ٥تلد بن بقي مسند سول اٟتديث كتب من األندلس ببلد يدخل ٓب أنو ا٢تجرم كالرابع
 .أٛتد اإلماـ مسند حقيقتو

 السنن أما. متأخرة مرحلة كُب قلة على لكن كصلت، كالصحيحُت الصحيح اٞتامع حىت أما 
 ىناؾ األئمة كبار يعرؼ ٓب كلذلك الزمن؛ من فًتة بعد إال األندلس ببلد بلغت فما كراءىا، كما األربعة
 كذا، أك لراكم حـز ابن تضعيف كبالتإب. ظهورىا كيعٍت شهرهتا، مع الكتب ىذه بالذات حـز ابن خاصة
 . خالف إذا خاصة بتحفظ، إليو ينظر أف ٬تب

 معُت، بن ك٭تِت ا١تديٍت كابن كالبخارم كأٛتد األئمة كبار ىو" كالتعديل اٞترح "ُب عليو كا١تعوؿ
 .للركاة" كالتعديل اٞترح "عنهم يؤخذ الذين الفن أرباب ىم ىؤالء

 زكريا اٟتافظ أف إال اللهم األئمة، ٚتيع كثقو. سكناه ُب بصرم أصلو ُب مد٘ب ىو ىبلؿ، بن فسعيد
. طبيعي كىذا عمره، من سنة آخر ُب اختلط ىبلؿ بن سعيد أف أٛتد اإلماـ عن حكى الساجي ٭تي بن

 تؤخذ كال عنو ييسمع فبل. األمر بعض عليو ٮتتلط قد السن، لكرب نظران  عمره آخر ُب اٟتافظ الثقة الراكم
 السداد على ىبلؿ بن سعيد فركاية ذلك، سول ما أما. عمره ُب سنة آخر كىي اختبلطو، بعض الركاية عنو

 .حـز ابن تضعيف على يعرجوا كٓب اٟتديث أئمة ذلك على أٚتع كما كالثقة كاالقتصاد
 يعٍت كاف ألنو باجملمر؛ كلقب مد٘ب باجملمر، ا١تلقب اهلل، عبد ابن نعيم ىو( اْلُمْجِم ِ  نُ َعْ مٍ  َع ْ )
 حىت بذلك يهتم يعٍت ىكذا، حيسبة كتطييبو بتبخَته يعٍت كسلم، عليو اهلل صلى النيب مسجد بتجمَت مهتمان 
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 ا١تبخرة أك اجملمرة إٔب نسبة باجملمر فليقب يطيبو، كيعٍت النبوم ا١تسجد يبخر الذم ىو بأنو كعرؼ اشتهر
 كاف ألنو باجملمر؛ فلقب اٞتمر، من بد ال كالبخور للتبخَت يعٍت حىت منو بد ال اٞتمر، ُب تستخدـ اليت

 .كذلك
 يهتم أيضان  كاف ألنو باجملمر؛ ليقب اهلل عبد أبوه كاف. قبلو أبيو كضيفة كانت الوظيفة كىذه 
 الوظيفة ىذه نعيم ابنو كأخذ زمنو، ُب ا١تدينة ُب كسلم عليو اهلل صلى النيب مسجد كتبخَت كتطييب بتحمَت
 . ا١تدينة تابعي من التابعُت، ثقاة من كىو أبيو، عن الطيبة

 األكٔب الطبقة ا١تدينة، تابعي طبقة الكربل، الطبقات كتاب ُب األكٔب الطبقة ُب سعد ابن لو ترجم
 عن كركل ،"ا١تدينة تابعي ُب الثقاة معرفة: "كتابو من التابعُت ثقاة ُب العجلي لو كترجم. ا١تدينة تابعي من
 اجملمر؟ نعيم يقوؿ ماذا. الصحابة كبار من كغَتىم كعائشة، عباس، كابن ىريرة، أيب

 .علوت صعدت أم الصعود، ىو كالرقي (رَِق  ُ ): يقوؿ
 العهد، الـ ىنا كالبلـ. كسلم عليو اهلل صلى النيب مسجد أم (اْلَمْسِجدِ  َظْه ِ  َعَلى ُىَ يْ َ ةَ  أَِبي َمعَ )

 .ا١تدينة ُب كسلم عليو اهلل صلى النيب مسجد كىو معُت؛ مسجد كلكنو ا١تساجد، من مسجد ليس
 .ا١تسجد ظهر على توضأ ىريرة، أبو أم (فَ تَ َوضَّأَ )
. كضوئو من فراغو بعد ىريرة أبو أم (فَ َقالَ )
 ِم ْ  ُمَ جَِّل  َ  ُغ ِّا اْلِقَ اَمةِ  يَ ْومَ  يُْدَعْونَ  أُمَِّتي ِإنَّ  يَ ُقولُ  َوَولَّمَ  َعَلْ وِ  اللَّوُ  َصلَّى النَِّ يَّ  َوِمْع ُ  ِإنّْي)

 فيو. مسلم خاصة أخرل مصادر ُب اٟتديث ركاية إٔب كبالنظر الركاية، ُب اختصار فيو ىنا (اْلُوُضوءِ  آثَارِ 
 .العضد إٔب أفضى حىت الوضوء ُب بالب ىكذا بالب ىريرة، أبو توضأ ١تا أنو كىو زيادة

 ِإَلى َوأَْيِدَيُكمْ  ُوُجوَىُكمْ  فَاْغِسُلوا﴿  القرآف حده الذم الشرعي اٟتد ىو اللي ٕتاكز يديو، غسل ١تا 
 إٔب بلب أنو الدارقطٍت عند الستة الكتب خارج ركاية ُب جاء بل عضديو؛ إٔب ٕتاكز حىت (1)﴾اْلَمَ اِف ِ 
 . ىريرة أبو ىذا إبطيو، قرب إٔب يديو غسل يعٍت اإلبط،

 ىذه استغرب يعٍت نعيم، فسألو. الركبتُت من اقًتب حىت الساقُت إٔب أفضى رجليو، غسل ك١تا
 القدمُت، أف مع. القدمُت كغسل اإلبطُت، يصل كاد أف إٔب العضدين ُب شرع حىت الوضوء يعٍت ُب ا١تبالغة
 الساؽ بُت يقاؿ كما الوصل ٫تزة يعٍت ٫تا اللذاف الناتئاف العظماف ٫تا كالكعباف. الكعبُت إٔب حد القرآف
 سألو كلذلك الركبتُت، إٔب يصل كاد حىت الساقُت كيغسل يشرع ىريرة بأيب فإذا ،الشرعي اٟتد ىذا كالقدـ،

                                                 

 . 6: ا١تائدة (1)
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 َوَولَّمَ  َعَلْ وِ  اللَّوُ  َصلَّى النَِّ يَّ  َوِمْع ُ  ِإنّْي): بعلة فأجابو الوضوء ُب ا١تبالغة ىذه سبب عن اجملمر نعيم
. (اْلُوُضوءِ  آثَارِ  ِم ْ  ُمَ جَِّل  َ  ُغ ِّا اْلِقَ اَمةِ  يَ ْومَ  يُْدَعْونَ  أُمَِّتي ِإنَّ  يَ ُقولُ 

 عند كىي األشجعي حاـز أيب ركاية ُب كما كثَتان، عنو كييسأؿ كثَتان  ىريرة أبو يصنعو كاف كىذا 
 بلغ حتى يديو ف سل)) الوضوء ماء لو صببت يعٍت كضأتو ((ى ي ة أبا وضأت)): قاؿ الصحيح ُب مسلم
 ما لو فقل  رك ت و يَلم  أن كاد حتى قدم و وغسل)) اإلبطُت إٔب كاضحة مبالغة بالب يعٍت ((إبط و
 فيو يعٍت. ا١تستغرب مسألة يسألو يعٍت جيدة، ىي ما األعماؿ تلك عليو كينكر عليو، ينكر يعٍت ((ىذا؟
 عل و اهلل صلى  الن ي ومع  ف وخ بني يا)): فقاؿ ذلك ُب فسألتو اٟتد، ىذا إٔب الوضوء ُب مبالغة
   (1).((الوضوء ي لغ ح ث المؤم  م  ال ل ة ت لغ: يقول وولم

 ُب السيوطي ،"الديباج "كاف كإف ا١تدينة، ُب األنصار من طوائف إليو يينسب يعٍت جد كاف كفركخ
 شوؼ يعٍت إبراىيم، للخليل بن فركخ قاؿ يعٍت جدان، منو مستغرب أنا قوالن  قاؿ مسلم شرح ُب" الديباج"

 ىذا؟ ما أدرم ال اآلف إٔب زلت ال كأنا. العجم طوائف لو تنسب إبراىيم للخليل ابن كدانا، كين
 غلطاف كنت إذا ال؟ كلبل_  إسحاؽ: ابناف إال كاجملانُت العقبلء بإٚتاع ا٠تليل إلبراىيم يعرؼ ال

 غَت ابناف إبراىيم للخليل يوجد ىل. ىاجر زكجتو من البكر االبن كإٝتاعيل ،سارة زكجتو من_  ٕب قولوا
 فركخ شيء، يعرؼ ال. أسباطهم أك إسرائيل بٍت لبطوف اٞتامع اٞتد كإسحاؽ للعرب، اٞتامع اٞتد إٝتاعيل

 . العجم طوائف لو ينسب أف فضبلن  ،إبراىيم أكالد من فركخ اسم فيو ما ىذا
 نوح أكالد إٔب يرجعوف كلهم البشر. يذكر بالشيء كالشيء أصبلن  كلهم البشر تعرفوف كما العجم

 من ككل إبراىيم، بن إسحاؽ بن يعقوب أكالد إسرائيل كبنو إٝتاعيل، ابنا العرب، إليو كيرجع ساـ: الثبلثة
 ٨تن االسم، ىذا ٤تتكرين اليـو اليهود كاف كإف الساميوف، إٔب يرجع كنسب بسبب إبراىيم إٔب اتصل

 لو كسوكا ا١تتحدة األمم من كفصلوه للسامية، عدك ىذا قالوا غلطانُت، قاؿ كال عاداىم أحد كإذا الساميوف
 بل ىذا؛ ُب يشًتكوف العرب. ىذا ُب يشًتكوف كالعرب الساميوف أف مع. أيضان  عقوبات عليو حطوا مشكلة،
 بٍت أسباط أحد إٔب النسب ُب يرجعوف أكالد من ركمي أكالد يعٍت األصفر، بنو الرـك أرجح على كالرـك

 .كلهم ىؤالء ركبيُتكاأل الصحيح، على إسرائيل

                                                 

 ُب مكالنسائ ،( 8827 رقم ، 2/371 )كأٛتد ،( 250 رقم ، 1/219 )كمسلم ،( 607 رقم ، 1/58 )شيبة أيب ابن أخرجو (1)
  .(666 رقم ، 1/205 )عوانة كأبو ،( 142 رقم ، 1/95 )الكربل



 

 25 

كتاب الوضوء                                                                                                _ شرح صحيح البخاري
 الدروس كاملة

 الشرقية كالشعوب كا٠تزر، كالسقالبة الًتؾ إليو كيرجع يافث، ٍب. السوداف ٚتيع إليو كيرجع حاـ، ٍب
 أكالد ُب كال نوح أكالد ُب ال فركخ، اٝتو شيء فيو ال. البشر ىم ىؤالء البشر، ىي ىذه. كلها ىذه

 باألنصار اتصل أك ا١تدينة سكن من كل كلذلك ا١تدينة؛ أىإب من األنصار أجداد من فركخ لكن. إبراىيم
 ىو ىذا فيها. ٬تتمعوف كا٠تزرج، األكس جدات من جدة كىي قيلة بنو ٢تم يقاؿ كما فركخ ينو ٢تم يقاؿ
 أدرم كال أفهمو ٓب بعيد قوؿ مسلم، فيو شرح الذم" الديباج "ُب السيوطي قالو كما إبراىيم أكالد من أما
  .بو يقصد ما

. فالشاىد من ىذا الكبلـ أف أبا ىريرة يعٍت استقر فعلو على ىذه ا١تبالغة ُب الوضوء كيعلل بذلك
 كلذلك (ومع  الن ي صلى اهلل عل و وولم يقول إن أمتي يدعون يوم الق امة غ ا م جل  ): تارة بقولو

ت لغ ال ل ة م  )): أبو ىريرة ٭تب أف يطيل غرتو كٖتجيلو، أك قاؿ ٝتعت النيب صلى اهلل عليو كسلم يقوؿ
 . كقد عرفنا معٌت الغرة كالتحجيل((المؤم  ح ث ي لغ الوضوء

 نص صريح ُب قوؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم أف الوضوء تظهر آثاره يـو القيامة (ِمْ  آثَاِر اْلُوُضوءِ )
  .بالغرة كالتحجيل

َفَمْ  اْوَتطَاَع ِمْنُكْم َأْن ُيِط َل ُغ ََّتُو ) ىذه اٞتملة (َفَمْ  اْوَتطَاَع ِمْنُكْم َأْن ُيِط َل ُغ ََّتُو فَ ْل َ ْ َعلْ )
 ليست من اٟتديث، ٔتعٌت ليست من كبلـ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم؛ كإ٪تا ىي من كبلـ (فَ ْل َ ْ َعلْ 

 . أيب ىريرة الصحايب، قا٢تا استنباطان 
 فاستنبط أبو (ِإنَّ أُمَِّتي يُْدَعْوَن يَ ْوَم اْلِقَ اَمِة ُغ ِّا ُمَ جَِّل  َ ): ما داـ النيب صلى اهلل عليو كسلم يقوؿ

َمْ  ):  أك بٌت عليو الزيادة ُب الوضوء كا١تبالغة فيو كما ٝتعتم، كبٌت على ذلك ىذا االستنباط،ىريرة من ذلك
 ىذه اٞتملة ليبست من اٟتديث، ليست من اٟتديث؛ كإ٪تا من (اْوَتطَاَع ِمْنُكْم َأْن ُيِط َل ُغ ََّتُو فَ ْل َ ْ َعلْ 

 .  ىذه من أمثلة ا١تدرج،كبلـ أيب ىريرة أيدرجت ُب ا٠ترب
كا١تدرج نوع من أنواع أف يقوؿ الراكم أك من بعده كلمة يفسر هبا ٚتلة ُب اٟتديث، أك يعقب، أك يستنبط، 

فاحتاج األئمة أف يصنفوا كتبان خاصة ُب . فًتكج على بعض الركاة فيدرجها فتظهر كأهنا من ٚتلة اٟتديث
 . من أشهرىا كتاب ا٠تطيب البغدادم، ككتاب اٟتافظ بن حجر، كأمثا٢تا،بياف ا١تدرج

ليست من كبلـ النيب صلى اهلل عليو  (َمْ  اْوَتطَاَع ِمْنُكْم َأْن ُيِط َل ُغ ََّتُو فَ ْل َ ْ َعلْ ): ىذا منو قولو
ِإنَّ أُمَِّتي ):  كىو قولواكاستدلوا على ذلك أف اٟتديث ىذ. كسلم على الصحيح؛ كإ٪تا من كبلـ أيب ىريرة
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ركاه عن النيب صلى اهلل عليو كسلم عشرة من  (يُْدَعْوَن يَ ْوَم اْلِقَ اَمِة ُغ ِّا ُمَ جَِّل َ  ِمْ  آثَاِر اْلُوُضوءِ 
 .الصحابة غَت أيب ىريرة، كليس ُب ركاية العشرة ىذه اٞتملة

ركل ىذا ا١تعٌت عن أيب ىريرة ٚتوع من التابعُت، كليس ُب ركايتهم ىذه اٞتملة إال ُب ركاية : اثنُت
نعيم اجملمر، فاستدلوا بذلك على أف ىذه اٞتملة من كبلـ أيب ىريرة قا٢تا ُب ذلك الوقت لنعيم اجملمر 

لكن ننبو أنو مدرج ليس من ذات اٟتديث، كليس من كبلـ النيب صلى . استنباطان، كىو استنباط لو كجهو
تاج إليو ُب األحكاـ الشرعية ييعرؼ رٔتا تكوف الكلمة قا٢تا حىت غَت . اهلل عليو كسلم، كىذا كثَت ك٭تي

 .الصحايب، فتندرج ُب ا٠ترب فيظن أهنا من كبلـ النيب صلى اهلل عليو كسلم كليست كذلك
استنبط أبو ىريرة أف ما داـ اٟتلية تبلب من ا١تؤمن حيث يبلب الوضوء، كما داـ أف آثار الوضوء تظهر 

َفَمْ  اْوَتطَاَع ِمْنُكْم َأْن ُيِط َل ُغ ََّتُو ): يـو القيامة بالتحجيل كالغرة، فعل ىذا اٟتكم، استنبط اٟتكم
 كيفيت بو، ك٭تث عليو كىذا ظاىر من كلمتو ىذه، كىو يفعل ذلك، ككأنو كاضب عليو كما ذكرت (فَ ْل َ ْ َعلْ 

. لكم عدد من التابعُت يعٍت سألوه عن ىذه ا١تبالغة ُب الوضوء حىت يشرع إٔب العضد، أك إٔب الركبتُت
ىل فعل أيب ىريرة ىذا كاستنباطو صواب، كيوافق عليو أـ اجتهاد خاص بو : كبالتإب انبٌت ا٠تبلؼ الفقهي

 يعذر ىو فيو كال يقاس عليو كال يقتدل بو فيو؟
 خبلؼ مشهور، كالصواب عند أكثر العلماء تصحيح ىذا الفعل، كٓب يدخلوه ضمن اإلسراؼ، كال 

ألف مر معنا ُب أكؿ الًتٚتة ُب كتاب الطهارة أف . ضمن ما تقدـ اٟتديث عنو ُب قضية يعٍت عدـ اإلسراؼ
 . أم ُب الوضوء (ككره أىل العلم اإلسراؼ فيو): البخارم قاؿ

التفسَت األكؿ الزيادة على الثبلث غسبلت للعضو الواحد فهي : كبينا أف اإلسراؼ لو تفسَتاف
كنقلنا عن ابن ا١تبارؾ، كأٛتد بن حنبل تأثيم من يزيد عن الثبلثة بغَت حاجة، من . ٦تنوعة على الصواب

اإلسراؼ ُب صب ا١تاء، كذكرنا ما ذكره . ٕتاكز اٟتد النبوم تعمدان بغَت حاجة، أك اإلسراؼ ُب صب ا١تاء
كسيأٌب لو باب أف النيب صلى اهلل عليو كسلم كىو رجل ربعة من الرجاؿ، كاف يتوضأ با١تد، كيغتسل 

 . بالصاع
كعمر بن ا٠تطاب ككاف رجبلن طواالن، عمبلقان، يعٍت أعضاؤه عظيمة ككبَتة، إذا توضأ ال يكاد يبل 

فيفسر اإلسراؼ بأحد ىذين، ال تزيد على الثبلثة ببل حاجة، كاٟتاجة كأف تكتشف أنو ال يزاؿ ُب . الثرل
العضو ا١تغسوؿ موضع ٓب يصبو ا١تاء، فًتجع تغسل ا١توضع بذاتو حىت كلو جفت األعضاء على قوؿ من ال 
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أك اإلسراؼ ُب صب ا١تاء، إذا كاف يكفي مثبلن ما قيمتو . يرل ا١تواالة، كىو القوؿ الصحيح كسيأٌب لو باب
 .مد من ا١تاء أك لًت من ا١تاء، فما فيو داعي تصب أكثر من ذلك، ىذا إسراؼ

كال يدخل ُب اإلسراؼ من قريب كال من بعيد فعل أيب ىريرة؛ كىو أف ٯتد الغسل حىت يصل إٔب 
العضد، أك يشرع فيو، أك يكاد يبلب ما ىو أعلى من ذلك؛ بل قد ثبت عن النيب صلى اهلل عليو كسلم شيئان 

 . من ذلك، ثبت عن النيب صلى اهلل عليو كسلم شيء من ذلك
فكاف النيب صلى اهلل عليو كسلم إذا توضأ غسل يديو، شرع ُب العضدين، يعٍت مد يده حىت ٕتاكز 

كإذا غسل القدمُت شرع ُب الساقُت، . ا١ترفقُت فشرع ُب العضدين شركعان قليبلن، ليس على طريقة أيب ىريرة
. يعٍت ٕتاكز الكعبُت، ٕتاكزان يسَتان بو ييضمن غسل العضو ا١تطلوب شرعان غسلو، كيعٍت زيادة الغرة كالتحجيل

كإف كاف أبو ىريرة رٔتا ٕتاكز أك بالب ُب ذلك، حىت كاد أف يصل إٔب اإلبطُت، أك كاد أف يصل يعٍت 
 . أنصاؼ الساقُت أك الركبتُت

كىذا إف شاء اهلل . فصحح أكثر األئمة، أك كثَت منهم، كثَت منهم كٓب يعدكه من اإلسراؼ شيئان 
استنباط أيب ىريرة يعٍت موافق أللفاظ اٟتديث، كيعٍت ال عيتب فيو، كمن فعلو اقتداءن بو كاستنباطان من 

. اٟتديث فيعٍت ييبارؾ لو ُب ذلك
   

 باب َ  يَ تَ َوضَّأُ ِمْ  اللَّكّْ َحتَّى َيْستَ ْ ِق َ 
 

بسم اهلل ال حم  ال ح م، ال مد هلل رب العالم   وصلى اهلل وولم وبارك على ن  نا م مد 
. وعلى آلو وص  و وولم تسل ماً كث  اً إلى يوم الدي 

. باب َ  يَ تَ َوضَّأُ ِمْ  اللَّكّْ َحتَّى َيْستَ ْ ِق َ ) :قال اْلمام ال خاري رحمو اهلل تعالى
ثَ َنا الزُّْىِ يُّ َعْ  َوِع ِد ْبِ  اْلُمَس َِّب َوَعْ  َع َّاِد ْبِ  َتِم ٍم ) :قال ثَ َنا ُوْ َ اُن قَاَل َحدَّ ثَ َنا َعِليّّ قَاَل َحدَّ َحدَّ

َعْ  َعمِّْو أَنَُّو َشَكا ِإَلى َرُووِل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم ال َُّجُل الَِّذي ُيَخ َُّل ِإلَْ ِو أَنَُّو َيِجُد اللَّْيَء ِفي 
َ ِتْل َأْو َ  يَ ْنَصِ ْف َحتَّى َيْسَمَع َصْوتًا َأْو َيِجَد رِيً ا   .(الصَََّلِة فَ َقاَل َ  يَ ن ْ

؛ ألنو تصريح ْتكم:  ىنا ال بد أثناء القراءة تقطع تقوؿ(بابٌ ): قولو  . بابه
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كاٟتقيقة .  ىذا الباب بًتٚتتو كحديثو أصل ُب دفع الوساكس(َ  يَ تَ َوضَّأُ ِمْ  اللَّكّْ َحتَّى َيْستَ ْ ِق َ )
أكؿ ما يطرؽ اإلنساف ُب باب . أف الوسواس أكؿ ما يطرؽ ا١تسلم، ككذلك ا١تسلمة ُب باب الطهارة

. فإذا ٓب ييعاِب ٕتاكزه، ٕتاكزه إٔب ما ىو أسوأ من ذلك كأخطر. فإذا ٓب ييعاِب، ٕتاكزه إٔب الصبلة. الطهارة
. كالوسواس عظيم كمدخل الشيطاف على اإلنساف ا١تسلم كا١تسلمة من باب الطهارة كثَت، كثَت جدان   

كىذا مصيبة كبَتة ىذه، . فتجد من أصيب بالوسواس، يعٍت ال يكاد يعٍت يفرغ من الوضوء إال بعد ساعتُت
فإذا ٖترؾ ُب بطنو . كيصب من ا١تاء يعٍت ما يكفي قبيلة كاملة، كيشك مع ذلك ىل توضأ أـ ٓب يتوضأ

فإذا شعر بشيء ُب مقعدتو كذلك، فيصبح يعٍت تصبح . شيء، تردد ىل خرج منو شيء ٍب أعاد الوضوء
جـز با١تسألة، كأف الشك  (َ  يَ تَ َوضَّأُ ِمْ  اللَّكّْ َحتَّى): مشكلة، مشكلة كمرض؛ فلذلك البخارم قاؿ

كىذه النقطة رٔتا مر معنا ُب كتاب . يعٍت مهما خييل للشخص أنو يعٍت قوم مؤثر كمزعج لو، ال ييلتفت إليو
 .اإلٯتاف كبلـ ُب قضية الوسوسة

ىذه النقطة ىي أىم نقطة لتجاكز الوسوسة، أال تلتفت إٔب ما يطرؽ قلبك من الوساكس مهما كاف 
الطرؽ ذلك قويان، مهما كاف قويان، كمهما شعرت حىت كلو شعرت فعبلن ْتركة غازات ُب بطنك، أك ٨تو 
ذلك، أك شعرت بشيء ُب دبرؾ  أك ٨تو ذلك، ال تعيد الوضوء كال الصبلة، كال تلتفت إٔب ىذا، كىو 

أما إذا التفت إليو ا١ترة تلو ا١ترة، كأعدت .  إذا صممت على أف ال تلتفت إليو،سيزكؿ تدر٬تيان إذا صممت
الوضوء مرة بعد مرة، فإنو سينمو حىت يصل اإلنساف إٔب مرحلة ا٠تياؿ، ٮتيل إليو أمور تصل إٔب حد اٞتنوف 

. فعبلن، إٔب حد اٞتنوف
اليت يفعلها   كىذا مرض عظيم كخطَت تفسد بو العبادة، كيفسد بو العقل، كتصبح الصبلة كالطهارة

كأنا أعرؼ ٪تاذج كثَتة . ا١تسلم ُب اليـو مرات، تصبح كارثة مشقة، كىذا ٦تا رٔتا يبغض العبادة على اإلنساف
أصبح مرض، خبلص يريد يرتاح، ما يريد ما يرتاح إال بعد أف يًتؾ . من أناس ُب النهاية تركوا الصبلة ٚتلة

ال، ىذا يعٍت بالعبلج ما ىذا بالعبلج، . الوضوء هنائيان، يعٍت يا تًتؾ الصبلة كال تبقى موسوسان مريضان 
 . األصل البداية

إذا انتصرت ُب البداية، كاالنتصار يكوف بأال تلتفت لكل ما يطرؽ قلبك كعقلك من كساكس، كال 
شوؼ أقوؿ لك كااللتفات مرة كاحدة على . تعيد الوضوء مهما كاف الطارؽ على قلبك قويان، مهما كاف

الوسواس كاالعتماد عليو كقبولو، كترتيب إعادة الوضوء أك الصبلة عليو ىي بداية مزلة القدـ؛ بل رٔتا يصل 
 .إٔب مرحلة يعسر عبلجو، يعسر عبلجو
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فاإلنساف يعٍت يتقي اهلل ُب نفسو؛ ألنو ىو الذم سيتعب نفسيان كاجتماعيان، كُب عباداتو، كصلواتو، 
كإذا كل مرة ٧تلس ساعة . كأنت تعرؼ الصبلة كالطهارة، ٨تتاج إٔب فعلها ُب اليـو الواحد مرات. كطهارتو

 سبعة أك ساعة كنصف للوضوء، كمثلها للصبلة يكرر تكبَتة اإلحراـ عشر مرات، كيكرر قراءة سورة الفاٖتة
 .يتبلعب الشيطاف باإلنساف إٔب ىذا اٟتد مصيبة عظيمة ككارثة،!  مرة، ىذا مىت ينتهي؟عشر

فليس ىذا من . فيجب أف نفرؽ بُت باب التقول كاالحتياط للعبادة كالورع، كبُت باب الوسواس
كلكن . التقول مطلوبة، كإحساف العبادة مطلوب، كإ٘تاـ الطهارة مطلوب شرعان ببل شك. ىذا ُب شيء

 . العاقل لو بصَتة، فرؽ بُت ما تفعلو كتعرؼ أنك تفعلو، كما تًتدد فيو كتشكو كتعرؼ أنك تًتدد فيو كتشكو
. كإذا رجحت ما حقو الظن على ما حقو اليقُت، ىذا خلل ُب العقل قبل أف يكوف خلل ُب العبادة
أمر تيقنت فعلو، ١تاذا تلغي التيقن بشك طارئ كعندؾ عدك ٬ترم منك ٣ترل الدـ من العركؽ، غايتو أف 

يفسد عليك عبادة ربك كطهارتك، كيشغلك كيبغض إليك الطهارة كالعبادة؛ ألنك تعا٘ب منها معاناة كبَتة 
 . ككثَتة

يعٍت . كإذا ٓب يعاِب ىذا األمر، يصل اإلنساف إٔب الشك حىت ُب احملسوسات، يشك ُب احملسوسات
مصيبة ىذا خطر عظيم، جنوف ىذا جنوف فعلي، كالبداية . يلمس الشيء بيده كىو مًتدد، ىل ١تسو أك ال

فالبخارم رٛتة اهلل عليو، كضع لنا ىذا الباب ُب أكؿ كتاب الطهارة حىت يعٍت األحكاـ القادمة . كما ٝتعتم
 .تقرؤىا كتعرؼ النوافض، كماذا ينقض ْتكم الشرع كالعلم كتطبق

 فالشكوؾ، كالظنوف، كاألكىاـ احتماؿ خرج شيء، احتماؿ ما خرج شيء ىذا تغلقو ٘تامان، كليس 
 . من الورع ُب شيء، تغلقو ٘تامان 

فاليقُت ال يزكؿ إال . كفتول النيب صلى اهلل عليو كسلم لعبد اهلل بن زيد، صر٭تة كاضحة ُب ذلك
كإف كاف يعٍت عدد من العلماء كالشاطيب اعترب أف اليقُت ال يزكؿ إال بيقُت . بيقُت مثلو، أك أقول منو حىت

فما بالك بطارئ طرأ على ذىنو، كال خاطرة خطرت لو، أك  . أقول منو، حىت لو كاف يقُت مثلو ال يزكؿ
يعٍت شيء طبيعي أف البطن كا١تعدة تعمل كهتضم كاإلنساف يشعر هبذه اٟتركة ُب بطنو . شعر بشيء ُب بطنو

كبالتإب ا١تشكلة كيف تصلي . فلو أبطلت كضوءؾ عند كل حركة ُب بطنك، لن تتوضأ أبدان . باستمرار
 .ككيف تعبد اهلل سبحانو كتعأب

 ىو شك ُب حقيقتو، كالشك (ِمْ  اللَّكّْ ) يعٍت ال يعيد الوضوء ( َمْ  َ  يَ تَ َوضَّأُ باب): فجـز قاؿ
 .مرض خطَت
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كاليقُت حٌدده النيب صلى . حىت يستيقن ليزكؿ اليقُت األكؿ بيقُت مثلو أك أقول منو (َحتَّى َيْستَ ْ ِق َ )
 .اهلل عليو كسلم أف يسمع صوتان، أك ٬تد ر٭تان كما سنذكره ُب اٟتديث الذم ٝتعناه قبل قليل

ذكركا . إذف باب ال يتوضأ من الشك حىت يستيقن، كاالستيقاف حىت قاؿ العلماء أيقن كاستيقن
. يعٍت ما تنقض طهارة حىت بيقُت إال بيقُت مستقر. بينها فارؽ، أيقن بدايات اليقُت، كاستيقن قراره ك٘تامو

: فيأٌب أيقن كاستيقن قالوا. ىذا معٌت اليقُت. اليقُت، يقن الشيء ٔتعٌت ثبت كاستقر. كاليقُت ىو من القرار
حىت اليقُت، كغَته من األمور ا١تعنوية كاإلٯتاف كالتصديق، ليس درجة كاحدة؛ إ٪تا . أيقن أم بدايات اليقُت

 أليس كذلك؟. أليس كذلك؟ لو بدايات كلو هنايات. حىت اليقُت نفسو، حىت اإلٯتاف نفسو. مستويات
فاإلنساف يصل إٔب مرحلة اليقُت أم بداياتو، ٍب يزداد يقينو ببعض القضايا إٔب أف يصل إٔب القرار 

 . ىذا معٌت استيقن، أم ثبت عنده األمر كرسخ ٔتا ال يزيلو كال يصرفو شيء. كاالستقرار
فعبارة البخارم مشعرة بذلك، يعٍت كىذه تشعر ٔتا رٔتا فهمو الشاطيب كما نقلت لكم أف اليقُت ال 

يزكؿ حىت إال بيقُت مثلو؛ ألف اليقُت الثا٘ب ليس بأكٔب أف ييرجح من اليقُت األكؿ حىت يكوف أم أشد 
يعٍت إٔب .  أم يكوف يقينو الناقض ليقينو األكؿ أقول كأرجح(َحتَّى َيْستَ ْ ِق َ )استيقانان من اٟتالة األكٔب، فأتى 

ىذا ا١تستول ٭تتاطوف األئمة ُب استخداـ العبارة، عبارة استيقن بدؿ أيقن لئلشعار بأف اليقُت ال يزكؿ حىت 
. بيقُت مثلو؛ ألف العاقل ال يرجح أحد الطرفُت كلو تساككا عنده ُب ا١تعادلة إال ٔترجح ٯتيز لو ىذا عن ىذا

فلو بلب مرحلة اليقُت، ال يزكؿ اليقُت الذم قبلو حىت يكوف يقُت أقول منو، كأرجح منو، أك على أقل تقدير 
 .خلينا مثلو

أما الشك، كالريب، كالًتدد، كاالحتماالت، كالظنوف، كا٠تواطر، كما ينقدح ُب الذىن، كرٔتا كما رٔتا 
ىذه تلغيها كلها ُب باب العبادات كباب الطهارات، كإال ستفتح على نفسك باب مصيبة عظيمة تسطلي 

 . بنارىا، كتبغض على اإلنساف عبادة ربو
ككما قلت لكم باب الطهارة مدخل للشيطاف ُب ذلك، ينتقل بو إٔب باب الصبلة، ينتقل بو حىت  
إٔب أعظم من ذلك حىت ُب باب االعتقادات ُب اهلل كالغيبيات، نصل إٔب مرحلة كهذه يعٍت خسارة، خسارة 

كلو . عظيمة كفادحة إذا بدا اإلنساف عنده الًتددات كالشكوؾ حىت ُب العقائد، كالبدايات كانت ُب الطهارة
 .أغلق الباب من البداية، السًتاح ُب النهاية، السًتاح ُب النهاية

جاء رجل إٔب الشعيب، الشعيب يريد ينبهو إٔب أف كإف كاف رٔتا تبدك أهنا طرفة، لكنو ىو تنبيو؛ ألف 
العاقل اجملنوف ىو الذم ال ٯتيز بُت األشياء، يقُت، ما يقُت، شك، . اإلنساف العاقل عنده ٘تييز بُت األشياء
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كالعقل كما تعرفوف ُب كتب الفقو ٬تعلونو شرط ُب كل التكاليف . ما ٝتع، ٣تنوف فاقد للعقل أصبلن 
أليس كذلك؟ ُب الطهارات، ُب الصبلة، ُب الصياـ، ففاقد العقل غَت مكلف أصبلن؛ ألنو ما . كالعبادات

 .عنده قوة على التمييز، كالعقل آلة التمييز
ككاف  _إ٘ب أتوضأ كأشك، ٍب أتوضأ كأشك حىت أ٘ب : فالرجل جاء للشعيب ا١تصاب بالوسوس، قاؿ

، _ ُب العراؽ ىناؾ  آٌب إٔب هنر دجلة، حىت يريد يصل لليقُت، يأٌب إٔب هنر دجلة فينغمس يسبح فيو يعـو
فإذا خرج قاؿ ٦تكن ما توضيت رجع مىت ينتهي؟ راح . يغطس، كل جسمو يدخلو ُب دجلة، ٍب ٮترج

ينغمس ُب النهر فيقوؿ ما توضأت، مىت تتوضأ . للفرات كالنيل، ىذه صارت عبادة كال مصيبة ىذه عظيمة
 إذف؟

. أنا أنصحك بشيء إف قبلتو ٧توت، كإف ما قبلتو أنا أرل ما تصلي أصبلن : فقاؿ لو الشعيب شوؼ
إذا تنغمس ُب النهر كتقوؿ ما توضأت، أنت ٣تنوف . ليش ما أصلي؟ قاؿ لو أنت ٣تنوف أنت ما أنت عاقل

 .الصبلة كيف الصبلة ىذه النتيجة الطبيعية. ال عليك ال صبلة كال صياـ، ركح اجلس ىناؾ كخبلص
إذا كصلت إٔب حد أنك تنغمس ُب النهر ٍب تشك ىل توضأت أـ ٓب تتوضأ؟ أنا أرل أنك كصلت 

فإما أف ترجح عاقبلن سويان كالناس، يكفيك علبة ماء صغَتة تتوضأ كتصلي كاٟتمد هلل . إٔب مرحلة اٞتنوف
 .كتذىب إٔب عملك مع الناس، كإال تراؾٌ ٣تنوف فقدت العقل، نبهو للتنبيو

دائمان يفتحوف ىذا الباب، ينبهوا إٔب النهاية أنك ستصَت إٔب مرحلة . جاء رجل لئلماـ أٛتد األئمة
فإذا قمت للصبلة، ال أعلم ىل كضوئي . إ٘ب أتوضأ كأقـو أصلي: جاء رجل إٔب اإلماـ أٛتد فقاؿ. خطَتة

تقوؿ . يعٍت إفتائي لك بناءن على علمك. إف علمت أنت علمت أنا: ىل أتوضأ؟ قاؿ. بقي أـ ٓب يبقى 
 .كيف تريد٘ب أفتيك كأنت اآلف ما ٘تيز بُت ما علمت كما ٓب تعلم. أتوضأت كما علمت

! نطلب العلم أربعُت سنة على شاف نأٌب نعلم اجملانُت. الفتول تكوف للعقبلء، ما تكوف للمجانُت
ينبو . ركح كن عاقبلن أكالن كفٌرؽ بُت ما تعلم كبُت ما ٓب تعلم، كبُت ما تدرؾ كبُت حىت تكوف الفتول مناسبة

 .ينبهو؛ ألنك كصلت إٔب مرحلة خطَتة للغاية
 كأكرر ما قلتو، كاستنباط (َحتَّى َيْستَ ْ ِق َ ): فهذا يعٍت ٬تب أف يتنبو لو اإلنساف، كىذا مقصود

 .الشاطيب أعجبٍت  أف اليقُت حىت رٔتا ال يزكؿ إال بيقُت أقول منو
حىت تستيقن استيقانان أقول ... فأنت توضأت كىذا يقُت، فما تنقض كضوءؾ ٓتاطرة فضبلن عن 

 .ُب ىذه اٟتالة تعيد الوضوء، كما سواىا ال، كما سواه ال. من استيقانك أنك توضأت
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إذا كقع اإلنساف أك بدأ _ أعاذنا اهلل كإياكم من الوساكس _ كقلت أيضان رٔتا ُب دركس سابقة إذا 
ما . فيو الوسواس، قلت لكم  ٭تتاج صرب أسبوع فقط، أسبوع كاحد ال تلتفت إٔب الوسواس، كسيزكؿ عنك

لكن إذا ُب خبلؿ أسبوع مرة أك مرتُت قلت ىذه ا١ترة خليٍت أتوضأ على شاف . ٖتتاج أكثر من أسبوع
أرتاح، لن ترتاح، لن ترتاح، ثق ٘تامان كستزداد التينتُت كتصبح ثبلث، كالثبلث أربع، كا٠تمس عشرة كنصبح 

 .   ُب متاىة ال حد ٢تا
ثَ َنا َعِليّّ ) علي ىو ابن ا١تديٍت، علي بن عبد اهلل بن جعفر السعدم .  يقوؿ اإلماـ البخارم(َحدَّ

  .ا١تديٍت، اإلماـ ا١تشهور
ثَ َنا ُوْ َ انُ ) . ، ىو ابن عيينة، أبو ٤تمد ا٢تبلٕب اإلماـ ا١تكي ا١تشهور(َحدَّ
ثَ َنا الزُّْىِ يُّ )   . ىو ٤تمد بن شهاب بن مسلم بن شهاب الزىرم اإلماـ ا١تشهور(قَاَل َحدَّ
أبوه كجده . ابن حزىف، ابن حٍزف ليس حزىف بسكوف الزاء، ا١تخزكمي ،(َعْ  َوِع ِد ْبِ  اْلُمَس َّبِ )

حٍزف كا١تسيب بن حزف بدرم، ا١تسيب ابن حزف من أىل بدر، كىو سيد التابعُت ترٚتنا . صحابة كما قررنا
 .لو ُب درس سابق

 .  الواك عاطفة، كىذه الواك سقطت من نسخة كرٯتة، كالصواب إثباهتا(َوَعْ  َع َّادِ )
ٔتعٌت أف الزىرم يركم ىذا اٟتديث عن سعيد بن ا١تسيب، كعن عباد بن  (َوَعْ  َع َّاِد ْبِ  َتِم مٍ )

ف ٘تيم بن زيد ا١تاز٘ب األنصارم، مقل من الركاية، لو ُب الصحيح أحاديث معدكدة أكثرىا عن بعباد . ٘تيم
أما عن سعيد بن ا١تسيب، الصواب أف سعيد ال يركم ىذا اٟتديث عن عبد اهلل بن . عمو عبد اهلل بن زيد

أف عبد اهلل بن زيد، ىكذا يقوؿ عبد اهلل ُب . زيد كما ىو ظاىر السند؛ كإ٪تا يركيو مرسبلن، يركيو مرسبلن 
 .ركايتو أف عبد اهلل بن زيد سأؿ

أك يقوؿ عن الصحايب أنو .  فرؽ بُت أف يقوؿ التابعي أف الصحايب فعل كذا، ىذا يسمى مرسل
فعن سعيد مرسل، كمرسبلت سعيد بن ا١تسيب كما ىو مبحوث ُب ٤تلو من . سأؿ، ىذا يسمى متصل

علم ا١تصطلح، قبلها الشافعي رٛتو اهلل كغَته من األئمة، كاعتربكىا يعٍت حجة مقبولة؛ ألف سعيد أدرؾ كبار 
 .الصحابة كىو ال يرسل إال ما كثق ُب ٝتاعو

كإف كاف قوؿ اٞتمهور أف ا١ترسل من قبيل ا١تنقطع الذم لو حكم العلة اليت تقدح فيو؛ ألنو كانقطاع 
 .ُب السند ،ما ركل عن الصحايب؛ كإ٪تا أرسل اٟتديث مباشرة إٔب النيب صلى اهلل عليو كسلم
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 فذكر البخارم ركاية سعيد ا١ترسلة ثقة ُب سعيد، كاعتبار اٟتديث لو أصل كبَت، كعطف عليها ركاية عباد 
 .بن ٘تيم ا١تتصلة؛ ألف عباد بن ٘تيم يركم اٟتديث عن الصحايب عمو عبد اهلل بن زيد

أما سقوط الواك كما ُب ركاية كرٯتة، عن شيخها الكومشيهٍت، عن . ىذا فائدتو عن عباد بن ٘تيم
كسعيد ٓب يركم عن عباد شيئان . الفربرم، خطأ كبَت جدان؛ ألنو سيجعل اٟتديث من ركاية سعيد عن عباد

  .مطلقان، كسعيد أكرب سنان منو أصبلن، أكرب سنان من عباد بن ٘تيم
 عمو ىو الصحايب عبد اهلل بن زيد بن عاصم ا١تاز٘ب األنصارم، من بٍت مازف من ا٠تزرج (َعْ  َعمّْوِ )

ركل عن النيب صلى اهلل عليو كسلم ٚتلة . عبد اهلل بن زيد بن عاصم ا١تاز٘ب األنصارم. من األنصار
أحاديث، منها ىذا اٟتديث، كمنها حديث الوضوء كسيأٌب، كاشتيهر بذلك، راكم حديث الوضوء عن النيب 
. صلى اهلل عليو كسلم، أف النيب توضأ مرة مرة كتوضأ مرتُت مرتُت، كصفة كضوء النيب صلى اهلل عليو كسلم

 .٦تا ركاه عن النيب صلى اهلل عليو كسلم، عبد اهلل بن زيد بن عاصم
نقوؿ ىذا ألف فيو ىناؾ صحايب آخر مثلو ُب االسم، كىو عبد اهلل بن زيد بن عبد ربو اٟتارثي 

 . األنصارم ا٠تزرجي، من بٍت اٟتارث ابن ا٠تزرج
ىذا صاحبنا الذم معنا اآلف عبد اهلل بن زيد ابن عاصم من بٍت مازف من ا٠تزرج؛ لذلك يقاؿ ُب 

كالثا٘ب الذم ذكرتو اآلف عبد اهلل بن زيد بن عبد ربو، ٮتتلف ُب اسم اٞتد اٟتارثي األنصارم، . نسبو ا١تاز٘ب
 .من بٍت اٟتارث من ا٠تزرج من األنصار

القصة . عبد اهلل بن زيد بن عبد ربو ىو صاحب حديث األذاف، ىو الذم رأل الرؤيا ُب األذاف
ا١تشهورة ١تا شكا الصحابة للنيب صلى اهلل عليو كسلم، كسيأٌب أصل القصة ليس ٘تامها، أصلها ُب أكؿ 

أف الصحابة شكوا للنيب صلى اهلل عليو كسلم، قالوا يا " باب بدء األذاف"كتاب األذاف عند البخارم ىنا 
رسوؿ اهلل يأٌب كقت الصبلة كال نعلم، ما كاف ىناؾ شيء معُت يشعر بأف كقت الصبلة دخل، فاقًتح 

يا رسوؿ اهلل لو اٗتذنا ناقوسان مثل ناقوس النصارل، فكرىو النيب صلى اهلل عليو كسلم، ما : بعضهم قالوا
 . يريد ناقوس النصارل

اقًتح آخر البوؽ، نأٌب بزمَت . ٨تن أمة جاءت شاىدة عن األمم، نأخذ نواقيس النصارل ما يصَت
فقاؿ بعضهم نوقد نار، . بوؽ اليهود، كرىو النيب صلى اهلل عليو كسلم: قاؿ. يزمر للصبلة مثل بوؽ اليهود

نار كنار اجملوس، كرىها النيب صلى اهلل عليو : طيب ٨تط على سطح ا١تسجد المبة مثبلن نولعها كقتها، قاؿ
 . كسلم
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ق اقًتاح بشعائر من الكفار رفضو، أمة خا٘تة نيب خاًب ما يأخذ شعائر من قبلو، خاصة ككلما جاؤ
فبينما ىم كذلك إذ ناـ صاحبنا عبد اهلل . ىي شعائر كثنية ما كضعها األنبياء كالرسل، اخًتعوىا من عندىم

فلما أصبح، . بن زيد بن عبد ربو اٟتارثي األنصارم ا٠تزرجي، فرأل أك ٝتع ُب منامو األذاف بألفاظو الكاملة
ىذه يذكرىا . قص على النيب صلى اهلل عليو كسلم، ففرح هبا كقاؿ ألقها على ببلؿ، فإنو أندل منك صوتان 

كبل٫تا من . عبد اهلل بن زيد صاحب حديث األذاف، كعبد اهلل بن زيد ىذا صاحب حديث الوضوء
     .األنصار من ا٠تزرج، كلكن ىذا ماز٘ب كذاؾ حارثي رضي اهلل عنهما

 ىذا عبد اهلل بن زيد (أَنَُّو َشَكا ِإَلى َرُووِل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم ال َُّجلُ ) عبد اهلل (َعْ  َعمّْوِ )
شعر بشيء من ىذه الوساكس، بدأت عنده تطرقو، فأحب أف يستفيت ُب ذلك رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 

كسنسمع كنعلم ُب فتواه صلى اهلل عليو كسلم ما استنبطو البخارم، أف الشك يبقى شكان، ال يزيل . كسلم
ىذه مقتضى فتول النيب صلى اهلل عليو كسلم لعبد اهلل . اليقُت، كال يزكؿ اليقُت إال بيقُت مثلو أك أقول منو

 .بن زيد
الرجلي، :  بكل الركايات بالرفع(ال َُّجلُ ) كلمة (َشَكا ِإَلى َرُووِل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم ال َُّجلُ )

. معينان  رجبلن  يشتكي ال ىو ىنا لكن .شكا الرجلى : مع أف موضعها ُب السياؽ يقتضي أف تكوف منصوبة
 .العقلي االحتماؿ يسمونو أك اٟتكاية، سبيل على يسمونو ىذا ال؟ كلبل صح

 أنو الناس من فبلف يشتكي جاء ما رجل، ُب اٟتالة صور لكن. رجل إليو شكا ما حالو، إليو شكا
 . كذا يب فعل

 بالنصب الرجلى، اهلل لرسوؿ شكا يقوؿ أف العريب السياؽ القتضى معينان، شخصان  يشتكي جاء لو
 الببلغة علم ُب شخصها حالة يشكي ىو معينان، رجبلن  يشتكي ال ىو الرجل،ي : قاؿ ١تا لكن. كاحدان  قوالن 

 أنا يقوؿ يريد ال ىو. رجل ُب اٟتالة مٌثل كأنو يعٍت اٟتكاية، يسمى اإلعراب علم كُب التشخيص، يسمى
  ال؟ كلبل انتبهتوا. حياءن  تأدبا،ن  يعٍت كذا، ٕب ٭تصل

 علم ُب التشخيص يسمى. فيشخص ما، شيءو  ذكر من اإلنساف يستحي قد ا٠تطاب، أتناء
 كذا، ٕب ٭تصل أنا يقوؿ يريد ال كلكن. نفسو يقصد كىو ككذا، كذا يفعل الرجل رجبلن، يفًتض. الببلغة

 ىذا ١تثل معينة مسوغات يعٍت فيو شيء كسلم، عليو اهلل صلى للنيب احًتامان  يعٍت حياءن  كذا، أفعل أنا أك
 بالرفع تقرأىا لذلك الرجلي؛: االبتداء موضع ُب ىنا الرجل كأف اٟتكاية، على ييعرب كلذلك التشخيص؛

 .كاحدان  قوالن 
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 شكا أك الرجل،ى  شكا. منصوبة تأٌب معُت لرجلو  شكا كاف إذا منصوبة، تكوف ما كبُت بينها كالفرؽ
 يذكر ىو شخصان، يشتكي ال ىو لكن. كاحدان  قوالن  تنصب معينان، شخصان  أراد إذا. ٤تمدان  شكا أك فبلنان،
 كجود لكنو معُت، كجود لو ليس شخص معُت، رجل شخص ُب شٌخصها ىو، ٗتصو كاٟتالة حالة،

 ٭تكي كأنو اٟتكاية، على مرفوع يقوؿ اإلعراب، ُب جاء كإذا. التشخيص الببلغة علم ُب يسمى تقديرم،
 .شخصيان  ىو حالتو اٟتالة إ٪تا الرجل؛ ٢تذا كجود ال رجل حالة

 اٟتمد كهلل اآلف إٔب زيد بن اهلل عبد. األ٫تية ُب غاية ىذه الكلمة شوؼ (ِإلَْ وِ  ُيَخ َّلُ  الَِّذيال َُّجُل )
 ا١ترض كترؾ كيستفيت يسأؿ ٓب كلو كا٠تياؿ، الظن مرحلة ُب زاؿ ال بو كيشعر ٬تده كما الشكول كقت إٔب
يل، أصبحت ما معو، يستفحل ىذا . العبلج عن ْتث البداية من فهو. ذلك من أسوأ يعٍت أصبحت ٮتي
 .عبلجو يسهل كىذا (ِإلَْ وِ  ُيَخ َّلُ )

 يشعر خاطرة إليو، ٮتيل لكن ٔتكاف، اليقُت من يعٍت ليس األمر أف يشعر اآلف إٔب ىو أنو داـ ما
 كيد من أف أصل ٢تا لكن بعضهم ضعفها كاف كإف األحاديث، بعض ُب جاء حىت. بطنو ُب حركة بشيء،
. العركؽ ُب الدـ ٣ترل آدـ ابن من ٬ترم يعٍت بطنو، ُب نفخ للصبلة، كجاء توضأ إذا أنو لئلنساف الشيطاف

 أك رياح أك غازات، يعٍت بو ٖتركت أك شيء، بو يعٍت أنو البعيد ا٠تياؿ سبيل على كلو ليشعره بطنو، ُب نفخ
 . القبيل ىذا من شيء

 ىذه الوضوء، فيعيد األكٔب السحبة يسحبو أف التخييل كىذا النفخ هبذا الشيطاف ىذا استطاع فإذا
 البداية منن فشيفي فعوِب فسأؿ تفطن، زيد فب اهلل عبد فمع. لئلنساف العدك ىذا يوجهها قاضية ضربة أكؿ
 .يستفحل أف قبل

 الصبلة ُب كدخل يقُت، كىذا توضأ، ىو يعٍت (الصَََّلةِ  ِفي اللَّْيءَ  َيِجدُ  ِإلَْ ِو أَنَّوُ  ُيَخ َّلُ  الَِّذي)
 كل استيقنها، ىو كبطهارة بعبادة دخلها كاليت فيها، ىو اليت القائمة صبلتو يبطل ٯتكن ال. آخر يقُت كىذا
 .ىذا كل طهارتو، كإعادة العبادة إبطاؿ لو تسوغ ال ىذه

 اإلنساف، مع الشيطاف  فيها ٧تح إف. األكٔب النقطة ىذه أ٫تية إٔب أخرل مرة كأعيد لكم كقلت
 حدكد لكم قلنا كصابر، كجالد باهلل كاعتصم اإلنساف استطاع كإف. لو هناية ال مظلم باب ُب أدخلو

 الوسواس باب كبُت العبادة، كإحساف كالتقول الورع باب بُت ٩تلط كال. تعأب اهلل بإذف عنو ستزكؿ األسبوع
 .ا٠تصوص كجو على الصاٟتُت على الشيطاف مداخل أحد ىو يعٍت الذم ىذا ا٠تطَت ا١ترض
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َ ِتلْ  َ   قَالَ ) كسلم عليو اهلل صلى رسولنا فتول إٔب اٝتع (قَالَ ) . ٓتلسة االنصراؼ ىو كاالنفتاؿ (يَ ن ْ
 اآلخرين يشعر ال أف رغبة مع دكف بسرعة أم ٓتلسة، انصراؼ االنفتاؿ. انصراؼ لكل انفتل تقوؿ ما

 .لئلنساف ٭تصل كىذا بذلك،
 أكثر. ْترج يشعر حقيقيان، تذكران  طهارة غَت على أنك فتذكرت الصبلة، ُب دخلت أنك فرضنا لو

 َ  ) معٌت  ىذا اآلخرين، تشعر ال حىت ٓتلسة سريعان  انفتاالن  تنفتل أف فتحتاج ذلك، ٢تم ٭تصل الناس
َ ِتلْ   ليس أما. اآلخرين يشعر ال يشعر ال حىت كا٠تلسة، كالسرعة ا٠تفة من بنوع لكن. االنصراؼ ىو (يَ ن ْ
 انصرؼ، ذىب، ىذه، عندنا كلها الشارع ُب عندنا أما. العرب لغة ُب انفتاالن  لغة يسمى انصراؼ كل
 .كانصرؼ انفتل بُت فرؽ عربية لغة ... اهلل شاء ما تتحمل لغتنا ماشية، كلها طار، جاء،

 األلفاظ، مدلوالت بُت الفوارؽ تعرؼ أردت إذا األ٫تية ُب غاية كتاب ُب مضى فيما لكم كقلت
 ٣تلدات، أربع للثعاليب" اللغة فقو "ذكرتو رأيكم؟ ما أم. ذكرتو كاهلل لكم؟ ذكرتو للثعاليب" اللغة فقو "كىو
 ىذا تعرفوا. بينها فرؽ فيو ،"أجل"ك ،"نعم. "بينها فرؽ فيو ،"أتى"ك ،"جاء. "ىذه الفركقات ُب ٥تتص ىذا
 تعرفوه؟ ما كلبل

 تفهم ٓب إذا أما. اللغة تفهم كنت إذا كيفك على مو بأجل؟ أـ بنعم ٕتيب سؤاؿ، سألتك إذا
 دقائق، شوؼ. بينها فرؽ فيو ،"أجل"ك ،"نعم "لكن. مقبوؿ ماشي عندنا جواب إيو، إيو، إيو،:  تقوؿ
 كلو غَتىا، موضع ُب جاءت كلمة كل ٕتد أيضان  كالقرآف األحاديث، تقرأ عندما كتتلذذ انصرؼ، انفتل،
 الثعاليب، منصور أليب" اللغة فقو "راجع. أبدان  غرضها يؤدم ما غرضها، يؤدم ال معناىا ُب أف لك خيل
 يعٍت اٟتديث، العصر ُب اللغة علماء أحد ىاركف السبلـ عبد بتحقيق حىت ٤تقق مطبوع ٣تلدات أربع
.. يعٍت الذم الكتاب ىذا مثل مكتبتك ُب يكوف البد ىذا، من بد فبل. كموثق كرائع متزف علمي ٖتقيق
 بُت فركقات ىذا، الفن نفس ُب عجيبة أسرار للجوالقي، العربية أسرار"  العربية أسرار: "اٝتو كتاب كفيو

 ا١تراد كىو منو، أفضل ىو ١تا أك للشعر، سواء. تذكقان  كتزيدؾ براعة، يعٍت كتزيدؾ فهمان، تزيدؾ يعٍت األلفاظ
  .رسولو ككبلـ اهلل كبلـ كأصبلن  قصدان 

.  ىذه شك من الراكم، كالشك ىذا قيل من علي بن ا١تديٍت، أك من ىو دكنو(َأْو َ  يَ ْنَصِ فْ )
َ ِتلْ  َ  ): كالصواب ُب أكثر الركايات  .  كما ىي عند مسلم(يَ ن ْ
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ما ىي . أم ال تنصرؼ، ال تنفتل حىت تصل إٔب غاية.  النتهاء الغاية(َحتَّى)، (َحتَّى َيْسَمعَ )
_  كىو يعٍت إذا خرج الريح من اإلنساف، قد ٮترج بصوت، كىو يسمى الضراط (َيْسَمَع َصْوتًا)الغاية؟ 

  .فإذا حصل ذلك ٝتع فعل صوتان منو، خبلص ىذا يقُت، يقُت يزكؿ بو اليقُت األكؿ_ أكرمكم اهلل 
.  شم رائحة خرجت منو ١تا عيلم غالبا أهنا رائحة الريح الذم ٮترج من اإلنساف(َأْو َوَجَد رِيً ا)

 . بدكف ىذين القيدين، مهما شعرت ْتركة ُب بطنك، أك ُب دبرؾ، أك ُب قبلك، أك ٨تو ذلك ال تلتفت إليو
مهما كاف الطارؽ الذم يطرؽ عقلك كقلبك قويان، حىت ٕتد ر٭تان، أك تسمع تسمع صوتان، أك 

اليقُت ال يزكؿ إال بيقُت مثلو أك أقول منو، ما سول ذلك ال تلتفت : ىذه القاعدة. تسمع، أم ٗترج بيقُت
كليس بعد كبلمو، كتعليمو، كتقعيده صلى اهلل عليو كسلم يعٍت . صلى اهلل عليو كسلم إليو، ىذه فتول النيب

 . أمر ييرجع إليك كىذا الباب يريح اإلنساف
أما ما نقل عن بعض األئمة كمالك كغَته، من أهنم استحبوا أف اإلنساف إذا كجد شيئان ُب بطنو، 
أف ٮترج من الصبلة كيتوضأ، كإف كاف رٔتا قاؿ بعض األئمة مثل ىذا، رٔتا قالوه على سبيل االحتياط، رٔتا 

 .لكن حقيقة يفتح بابان . قالوه على سبيل الورع
 كاٞتمهور من العلماء، اٞتمهور من العلماء على األصل ال يزكؿ اليقُت إال بيقُت مثلو أك أقول 

كليس ىناؾ كرع . منو، كإال يدخل ُب متاىة عظيمة، كال ٩تلط باب االحتياط كالورع بباب الوسوسة ىذه
كاحتياط أكثر من كرع النيب صلى اهلل عليو كسلم كاحتياطو، ككرع الصحايب عبد اهلل بن زيد كاحتياطو صلى 

.  اهلل عليو كسلم كرضي اهلل عن أصحابو
. تفضل، باب التخفيف ُب الوضوء

 
 

 بَاب التَّْخِ  ِف ِفي اْلُوُضوءِ 
 

 بَاب التَّْخِ  ِف ِفي اْلُوُضوءِ )
ثَ َنا ُوْ َ اُن َعْ  َعْمٍ و قَاَل َأْخ َ َ ِني ُكَ ْيٌب َعْ  اْبِ  َع َّاٍس َأنَّ النَِّ يَّ :قال ثَ َنا َعِليُّ ْبُ  َعْ ِد اللَِّو قَاَل َحدَّ  َحدَّ

ثَ َنا ِبِو  صلى اهلل عل و وولم نَاَم َحتَّى نَ َ َخ ثُمَّ َصلَّى َورُبََّما قَاَل اْضَطَجَع َحتَّى نَ َ َخ ثُمَّ قَاَم َفَصلَّى ثُمَّ َحدَّ
َلًة فَ َقاَم النَِّ يُّ  ُوْ َ اُن َم ًَّة بَ ْعَد َم ٍَّة َعْ  َعْمٍ و َعْ  ُكَ ْيٍب َعْ  اْبِ  َع َّاٍس قَاَل ِب ُّ ِعْنَد َخالَِتي َمْ ُمونََة لَ  ْ
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َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم ِمْ  اللَّْ ِل فَ َلمَّا َكاَن ِفي بَ ْعِض اللَّْ ِل قَاَم النَِّ يُّ َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم فَ تَ َوضَّأَ ِمْ  
َش ٍّ ُمَعلٍَّ  ُوُضوًءا َخِ  ً ا ُيَخ ُّْ ُو َعْمٌ و َويُ َقلُّْلُو َوقَاَم ُيَصلّْي فَ تَ َوضَّْأُت َنْ ًوا ِممَّا تَ َوضَّأَ ثُمَّ ِجْئُ  فَ ُقْمُ  
َعْ  َيَسارِِه َورُبََّما قَاَل ُوْ َ اُن َعْ  ِشَماِلِو َفَ وَّلَِني َفَجَعَلِني َعْ  َيِم ِنِو ثُمَّ َصلَّى َما َشاَء اللَُّو ثُمَّ اْضَطَجَع 
فَ َناَم َحتَّى نَ َ َخ ثُمَّ أَتَاُه اْلُمَناِدي َفآَذنَُو بِالصَََّلِة فَ َقاَم َمَعُو ِإَلى الصَََّلِة َفَصلَّى َوَلْم يَ تَ َوضَّْأ قُ ْلَنا ِلَعْمٍ و ِإنَّ 
ُنُو َوَ  يَ َناُم قَ ْلُ ُو قَاَل َعْمٌ و َوِمْعُ  ُع َ ْ َد ْبَ   نَاًوا يَ ُقوُلوَن ِإنَّ َرُووَل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم تَ َناُم َع  ْ

 .﴾ِإنّْي َأَرى ِفي اْلَمَناِم أَنّْي َأْذَبُ كَ ﴿ُعَمْ ٍ  يَ ُقوُل ُرْؤيَا اأْلَْنِ َ اِء َوْحٌي ثُمَّ قَ َ َأ 
 : مقصود ىذا الباب، مقصود ىذا الباب أمراف(بَاب التَّْخِ  ِف ِفي اْلُوُضوءِ ): يقوؿ

ٔتعٌت أف . جواز؛ بل نستطيع أف أقوؿ استحباب توضؤ اإلنساف كلو كاف متوضئان : األمر األكؿ
الباب السابق إ٪تا ىو ُب ٖتديد ما ٬تب كما ال ٬تب، لكن ال تعيد الوضوء كجوبان إال إذا خرج اٟتدث 

انتبهتوا كلبل ال؟ . لكن إذا قلت أريد أف أتوضأ أنا متوضئ كمستيقن، لكن أحب أف أجدد كضوئي. يقينان 
نع . ىل ٕب ذلك؟ جوازان نعم كاستحبابان نعم على الراجح الوضوء على الوضوء خَت، كنشاط أكثر، كال ٯتي

 . اإلنساف يتوضأ كلو كاف مستيقنان أنو متوضئ، ىذا ا١تقصود األكؿ
إف كاف كال بد ٖتب أف تعيد كضوءؾ استحبابان، ال من باب الوسواس كما اتفقنا؛ ألف : الثا٘ب

لكن . الوضوء يبعث نشاطان، كنور على نور كما يقاؿ، كخَت على خَت، ال باس بذلك، ال بأس بذلك
انتبهتوا . اجعل كضوءؾ الثا٘ب ىذا ا١تبٍت على الوضوء األكؿ الذم ٓب ينتقض أصبلن، اجعلو خفيفان ليس سابغا

 كلبل ال؟
فإف أردت كضوءان آخر تنشطان كاستحبابان، . تسبب الوضوء عند الوضوء الذم تريد أف ترفع بو اٟتدث

يعٍت يكفي مرة مرة، أك ماءان قليبلن ٘تسح بو األعضاء مسحان ال يعٍت تغرقها . فلك ذلك، كالسنة أف ٗتففو
لكن ال ٖتتاج رٔتا إٔب الثبلث كال إٔب ماء كثَت، يعٍت تتمسح ٘تسحان؛ . غرقان كتعمم العضو، ال شك ُب ذلك

 .ألنك أصبلن على طهارة، كىذا الوضوء زائد استحبابان فيسن لك أف ٗتففو
األمر األكؿ جواز الطهارة : من أين استينبط ىذا؟ التخفيف ُب الوضوء، قلنا مقصود الًتٚتة أمراف

على الطهارة، كالوضوء على الوضوء من غَت اشًتاط نقض الوضوء األكؿ، كما حيقق ُب الباب السابق، كأف 
من أين أخذنا ىذا؟ من . يكوف الوضوء الثا٘ب ىذا ا١تبٍت على الوضوء األكؿ يستحب فيو كيسن أف ٮتفف

 .اٟتديث سأذكر لكم بعد قليل من أين أخذنا ىذا من اٟتديث
ثَ َنا َعِليُّ ْبُ  َعْ ِد اللَّوِ : قال)  .  ىو ابن ا١تديٍت السابق ذكره ُب اٟتديث السابق(َحدَّ
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ثَ َنا ُوْ َ انُ )  . ىو ابن عيينة السابق ذكره أيضان (قاَل َحدَّ
 .     ىو ابن دينار ا١تكي(َعْ  َعْمٍ و)
 ىو كريب بن أيب مسلم ا١تكي، أيضان من موإب عبد اهلل بن العباس؛ كلذلك (قَاَل َأْخ َ َ ِني ُكَ ْيبٌ )

إذا قيل ُب نسبو ا٢تامشي أك القرشي أك العباسي بالنسبة للوالء؛ ألنو من أكالد عبد اهلل بن العباس القرشي 
يكٌٌت، يكٌت ليس يكٌٌت، ييكٌت أبا رًٍشدين بكسر الراء رشدين نسيبة إٔب أكرب أبنائو . ا٢تامشي رضي اهلل عنو

لكن نٌص علي بن ا١تديٍت نفسو شيخ البخارم ىنا ُب كتاب . من ثقاة التابعُت كثقوه. رشدين بن كريب
، أف ركاية كريب عن ابن عباس كتاب ٓب يسمع من ابن عباس سول "العلل"٢تػ ىذه الفائدة ُب " العلل"

ما معٌت كتاب؟ ما ٝتعها منو، كتبها ابن عباس . ٜتسة أحاديث حصران، كبقية ركايتو عن ابن عباس كتاب
 .لو، كتبها لو كدفعها إليو

 كالكتابة إحدل طرؽ التحمل، إحدل طرؽ التحمل الصحيحة، كاف كانت أقل منزلة من السماع 
، تذكركف طرؽ التحٌمل، فهو يعٍت كتب ابن عباس "العلم"ىذه مرت معنا ُب كتاب . ا١تباشر، أك العرض

 . عنده كنسخو ككاف ابن عباس يكتب بعض مركياتو كبعض علمو
فكاف كيريب يأخذ من كتبو كيركم، سول ٜتسة أحاديث ٝتعها ٝتاعان من ابن عباس، نصوا على 

كالكتاب صحيح طريق للتحمل إذا كاف الراكم ثقة، كشيخو . كمع ذلك احتملوه، احتملوه؛ ألنو ثقة. ذلك
 .ثقة

إذا دفع إليو كلو ٓب يتبعها .  الشيخ ال يدفع كتابو أك نسختو اٟتديثية إال ١تن كثق فيو أنو يركيو عنو
فركاية كريب عن ابن ". اإل١تاع"اركم ىذا عٍت، فبل يشًتط ذلك على ما حققو القاضي عياض ُب : بكلمة

 ".العلل"إف أردًب ا١تزيد، راجعوا كتب . عباس، ىي من كتاب ليست ٝتاعان سول ٜتسة أحاديث
 كريب أبو رشدين، فيو معلومات أخرل عنو؟ خبلص ىذا ىو أدرؾ زمن عثماف، كٓب يسمع منو، 

 .كركل عن ابن عباس كعائشة كٚتع من الصحابة
 ذكر ىنا حديث ابن عباس الطويل ُب كصف (َعْ  اْبِ  َع َّاٍس َأنَّ النَِّ يَّ صلى اهلل عل و وولم نَامَ )

قياـ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، كىو حديث تكرر ُب الصحيح ُب مواضع، كركاه البخارم تامان بطولو 
، كتبلكتو  ٔتا ُب ذلك يعٍت نـو النيب صلى اهلل عليو كسلم، كصفة نومو، ككضوئو، كما يصنع عندما يقـو

 . العشر آيات من آخر آؿ عمراف، كسواكو، كصبلتو الطويلة عليو الصبلة كالسبلـ، كماذا قرأ
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يعٍت حكى ابن عباس ما رآه من النيب صلى اهلل عليو كسلم منذ أف دخل بيتو، ككانت ليلتو عند 
ميمونة ككانت خالة ابن عباس كما تعلموف، ميمونة بنت اٟتارث ا٢تبللية أخت أـ الفضل كالدة عبد اهلل 

حديث طويل، كفيو دعاء النيب صلى اهلل عليو . ابن عباس؛ كلذلك بات عندىا ابن عباس باعتبارىا خالتو
اللهم لك اٟتمد أنت رب السموات كمن فيهن كلك اٟتمد أنت ملك السموات : "كسلم الطويل

 . ُب صبلتو، حديث طويل.." كاألرض
:  سول ىذين ا١توضعُت ُب الصحيح مقطعان ْتسب اٟتاجة. أخرجو البخارم تامان كافيان ُب موضعُت

 ُب "كتاب التهجد"، كسيأٌب إف شاء اهلل عز كجل ُب التهجد ُب "التهجد"ُب : ا١توضع األكؿ ،
. أكاخر كتاب الصبلة

 اللهم لك اٟتمد أنت رب : ُب كتاب التوحيد؛ ألف فيو شيء من صفات اهلل: كا١توضع الثا٘ب
فيها ذكر من أكصاؼ اهلل كصفاتو . السموات، كأنت ملك السموات، أنت قيـو السموات
سول ىذين ا١توضعُت، حديث ابن عباس . العظيمة، فركاه تامان أيضان البخارم ُب كتاب التوحيد

ىنا كاف فقط يريد قضية . الطويل أخرج منو البخارم مقاطع ْتسب اٟتاجة لبلستنباط كما ىنا
الوضوء ا٠تفيف، مع ما ذكرت لكم أف الوضوء ا٠تفيف يكوف استحبابان عند الوضوء الذم يبٌت 

كذكر اٟتديث بطولو الذم قرأه األخ إٔب . كأنا أعرؼ اآلف من أين سنستنبط ذلك. على كضوء قبلو
 . آخر اٟتديث

توضأ كضوءان خفيفان، من أين كجو االستنباط؟ اٞتملة األخَتة كىي أشكلت كثَتان .انتقلوا إٔب آخره
كعمرك ىو .  ىو سفياف بن عيينة(قُ ْلَنا ِلَعْمٍ و):  القائل(قُ ْلَنا ِلَعْمٍ و ِإنَّ نَاًوا يَ ُقوُلونَ ): على الشراح قولو
 .ابن دينار شيخهم

ُنُو َوَ  يَ َناُم قَ ْلُ وُ )  ىنا (قُ ْلَنا ِلَعْمٍ و ِإنَّ نَاًوا يَ ُقوُلوَن ِإنَّ َرُووَل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم تَ َناُم َع  ْ
قلنا أف الوضوء يعٍت ال بأس أف تتوضأ بشرط بدكف اٟتاجة بدكف أف . موضع االستنباط ١تقصود الًتٚتة
ىنا كجو االستنباط، كإف كاف . صح كلبل ال؟ كقلنا السنة ُب ذلك التخفيف. نشًتط نقض الوضوء السابق
ىذه ٚتلة األخَتة ال : ، كعدد من الشراح نقضوا البخارم، قالوا"ا١تستخرج"أبو بكر االٝتاعيلي صاحب 

تتعلق باألنبياء، كمنازؿ األنبياء، كخصائص األنبياء، موضوعها ىناؾ . عبلقة ٢تا بالباب، كال بكتاب الوضوء
 .ُب كتاب األنبياء، ما عبلقتها؟ ىنا موضع االستنباط
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 ١تاذا النيب صلى اهلل عليو كسلم ىنا ُب ىذا ا١توضع خفف الوضوء مع أنو يأمر باإلسباغ كثَتان؟ كال 
١تاذا ىنا خفف الوضوء؟ ىذه إشارة البخارم باب ٗتفيف الوضوء؛ ألف النيب صلى . يتوضأ كضوءان إال أسبغو

اهلل عندما يقـو من نومو يتوضأ ما يقـو يتوضأ من حدث؛ ألف األنبياء ال يناموف كنومك، تناـ عينهم فقط 
تناـ عينهم كال تناـ قلوهبم، كإف كاف ٢تا درس طويل ٨تتاج أف نذكره : كلذلك ىذه القصة. أما قلوهبم فيقظة
 . ُب كقت آخر

 ٖتقق مقصود مهم جدان، ٦تكن (َوِمْعُ  ُع َ ْ َد ْبَ  ُعَمْ ٍ  يَ ُقوُل ُرْؤيَا اأْلَْنِ َ اِء َوْحيٌ ): ككلمة عمرك
ك١تاذا . نلخصو ُب النقاط التالية؛ ألف ىذا موضع، حقيقة كل الشراح ما أعطوه قدره من التدقيق كالتحقيق

  ُب ىذا ا١توضع بالذات أكرد البخارم ىذا ا١تقطع األخَت ُب الوضوء كٗتفيفو؟
 ما. بذاتو ناقضان  ال الوضوء، نقض مظنة ىو النـو أف الفقهاء أكثر قوؿ ىو كىذا: األكٔب النقطة

 كىو الناقض ٭تصل أف مظنة كإ٪تا بذاتو؛ نافض ليس النـو ال؟ كلبل فقهان  صحيح الكبلـ ىذا ُب رأيكم
 عليو اهلل صلى قاؿ كغَته أٛتد عند بعضهم حٌسنو اٟتديث ُب جاء كما ناـ إذا اإلنساف ألف الريح؛ خركج
. ككاؤه كالعُت الدبر ىو السو (1)((السو وكاء الع  )): ضعف ىناؾ كاف كإف حسنو، من قوؿ على كسلم
، ُب لك ٭تصل ما تدرم ال أنت. الوكاء استطلق العُت، نامت فإذا  حدثان  أنو ال اٟتدث مظنة فهو النـو

 .ناقضان  نـو كل ليس كلذلك بذاتو؛
 كالنـو. باب لو كسيأٌب الصحيح، على ينقض ال القاعد كنـو مستغرؽ، نـو يكوف أف اشًتطوا النـو

 . الصحيح على ينقض ال النعاس أك الًسنا، أك ا٠تفيف
 اهلل صلى النيب كضوء ينتقض ال غَته، كال مستغرؽ ال مضطجع، كال قاعد ال األنبياء، حق ُب أما

؛ كسلم عليو  حىت نومو، حاؿ لو ٭تصل ٔتا كيشعر يعلم يناـ، ال قلبو حالتك، غَت خاصة حالة ألنو بالنـو
 فليس. عيوهنم تناـ كإ٪تا قلوهبم؛ تناـ ال ألهنم األنبياء؛ من مقبوؿ النـو كقت الديانة، عليو تقـو الذم الوحي
 اٟتدث ألجل عباس ابن ركاية ُب نومو من قاـ ١تا كسلم عليو اهلل صلى _ الشاىد موضع ىذا _ كضوؤه
 سبيل ال اٟتدث مظنة ىو الذم النـو ألف كسلم؛ عليو اهلل صلى الوضوء متيقن ىو كلكن. ٨تن نتوضأ كما
 الشريعة، عليو كتبٌت كصدؽ كحق كحي نومهم ُب األنبياء يراه ما الوحي أف بدليل األنبياء، ٠تصائص إليو لو
  منامية؟ برؤيا كلده يذبح ﴾َأْذَبُ كَ  أَنّْي اْلَمَنامِ  ِفي َأَرى ِإنّْي﴿ كلده يذبح أف إبراىيم دعا الذم ما كإال

                                                 

 يعلى كأبو ،(722 رقم ، 1/198 )مالداـر : أيضنا كأخرجو( . 576 رقم ،1/118 )مكالبيهق ،(1/160 )الدارقطٍت أخرجو (1)
 ُب نعيم كأبو ،(1494 رقم ،2/358 )الشاميُت مسند َب كالطربا٘ب ،(875 رقم ،19/372 )كالطربا٘ب ،(7372 رقم ، 13/362)

 (.4220 رقم ، 3/79 )مكالديلم ،(5/154 )اٟتلية
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 ٭تقق ىذا كسلم عليو اهلل صلى ا٠تفيف كضوؤه كبالتإب ككحي، حق األنبياء كرؤيا نيب ىذا ألف نعم؛
  تناـ ألهنم خصائصهم؛ من كىذه بنومو، انتقضت ما اليت طهارتو على كضوء أنو الًتٚتة، مقصود
 . قلوهبم تناـ كال أعينهم
:  ىذه استنبطت الوجو ىذا من. التخفيف فيو يستحسن الوضوء على الوضوء أف الثانية الفائدة كأعطانا
 لذلك بذاتو؛ حدثان  ليس اٟتدث مظنة النـو. اجلس ىيا ال؟ كلبل نكمل تبغى. النـو كاحدة إذف 

 .القاعد كنـو ا٠تفيف النـو استثنوا
 تناـ كال أعينهم تناـ ألهنم ٠تصائصهم؛ النقض مظنة كال ناقض، غَت األنبياء حق ُب النـو: اثنُت 

 .قلوهبم
  من كال حدث، من ليس النـو من اليقظة بعد كسلم عليو اهلل صلى النيب حق ُب الوضوء أف: ثبلثة 

 الوضوء على الوضوء كاستحباب جواز نأخذ كمنو كضوء، على كضوء كإ٪تا اٟتدث؛ مظنة
. عباس ابن عنو ركاه فيما  كسلم عليو اهلل صلى فعلو ذلك من نأخذ ألننا كالتخفيف؛

 ٕتدىا كال بالذات، الباب ىذا ُب األخَتة اٞتملة ىذه أكرد ١تا اإلماـ ىذا نظر دقة تظهر ىنا كمن
 على تبٌت الفائدة الوضوء؟ ُب األنبياء خصائص أدخل ماذا. بالوضوء ٢تا عبلقة ال ظاىرىا أف مع غَته، ُب
 باإلسباغ، أمرنا السابقة األبواب ُب قليل قبل الباب؟ ىذا حكمة ما ألشكل ا١توضع ىذا كلوال ا١توضع، ىذا
 كالتخفيف اٟتدث، من الوضوء كاف إذا اإلسباغ تباين ال. التباين من نوع ىناؾ كأف بالتخفيف، نؤمر ىنا
 .أعلم كاهلل كضوء، على كضوءان  كاف إذا

 كثَت كبلـ فيو كحقيقة. كفهمان  علمان  كإياكم يزيدنا أف اهلل نسأؿ. ٤تمد نبينا على كسلم اهلل كصلى
 .تعأب اهلل شاء إف موضعو لو يأٌب لعلو لكن. يذكر أف ينبغي كاف

 كإياكم اهلل كفقنا. رمضاف بعد بكم كنلتقي تعأب، اهلل شاء إف رمضاف ُب سنقف كالعادة طبعان 
  .    اهلل كرٛتة عليكم كالسبلـ
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الدرس الثالث 
 

 أنفسنا شركر من باهلل كنعوذ كنستغفره كنستعينو ٨تمده هلل اٟتمد إف الرحيم، الرٛتن اهلل بسم
 ال كحده اهلل إال إلو ال أف كأشهد لو، ىادم فبل يضلل كمن لو، مضل فبل اهلل يهده من. أعمالنا كسيئات
 أرسلو كرسولو، عبده ٤تمدان  نبينا أف كأشهد. كاألراضُت السماكات كقيـو كاآلخرين، األكلُت إلو. لو شريك
 يعبدكا حىت غلفان، كقلوبان  صمان  كآذانان  عميان، أعينان  بو اهلل فتح. كلو الدين على ليظهره اٟتق كدين با٢تدل ربو
 .لو شريك ال كحده اهلل

 ٣تيد، ٛتيد إنك إبراىيم آؿ كعلى إبراىيم على صليت كما ٤تمد آؿ كعلى ٤تمد على صلي اللهم 
 .٣تيد ٛتيد إنك إبراىيم آؿ كعلى إبراىيم على باركت كما ٤تمد كآؿ ٤تمد على كبارؾ

 :بعد أما 
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. البخارم إٝتاعيل بن ٤تمد اهلل عبد أيب لئلماـ الصحيح للجامع درسنا تعأب اهلل من بتوفيق نواصل
. الوضوء إسباغ باب ُب كالطهارة الوضوء كتاب ُب ككنا

 .اقرأ تفضل 
 اْلنْ َقاءِ  الوُضوء ِإْوَ ااِ  ُعَم  اْب  وقَالَ  اْلُوُضوءِ  ِإْوَ ااُ  بابٌ 

 
 :تعالى اهلل رحمو المؤلف قال
  (.اْلنْ َقاءِ  الوُضوء ِإْوَ ااِ  ُعَم  اْب  وقَالَ  اْلُوُضوءِ  ِإْوَ ااُ  بابٌ )

ثَ َنا َعْ ُد اللَِّو ْبُ  َمْسَلَمَة َعْ  َماِلٍك َعْ  ُموَوى ْبِ  ُعْقَ َة َعْ  ): قال اْلمام ال خاري رحمو اهلل تعالى َحدَّ
ُكَ ْيٍب َمْوَلى اْبِ  َع َّاٍس َعْ  ُأَواَمَة ْبِ  زَْيٍد أَنَُّو َوِمَعُو يَ ُقوُل َدَفَع َرُووُل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم ِمْ  
َعَ َفَة َحتَّى ِإَذا َكاَن بِاللّْْعِب نَ َزَل فَ َ اَل ثُمَّ تَ َوضَّأَ َوَلْم ُيْسِ ْغ اْلُوُضوَء فَ ُقْلُ  الصَََّلَة يَا َرُووَل اللَِّو فَ َقاَل 

الصَََّلُة َأَماَمَك فَ  َِكَب فَ َلمَّا َجاَء اْلُمْزَدِلَ َة نَ َزَل فَ تَ َوضَّأَ فََأْوَ َغ اْلُوُضوَء ثُمَّ أُِق َمْ  الصَََّلُة َفَصلَّى 
نَ ُهَما  .(اْلَمْ ِ َب ثُمَّ أَنَاَخ ُكلُّ ِإْنَساٍن بَِع َ ُه ِفي َمْنزِِلِو ثُمَّ أُِق َمْ  اْلِعَلاُء َفَصلَّى َوَلْم ُيَصلّْ بَ   ْ

كاألصل ُب . يأٌب بعد الباب الذم قبلو كىو باب ٗتفيف الوضوء ىذا الباب باب ًإسباغ اٍلوضوء،
إما بتكرير مرات الوضوء ثبلث، أك تعميم . ذلك أف الوضوء ييستحسن فيو إسباغو، كاإلسباغ ىو اإلنقاء

 .العضو ا١تطلوب غسلو با١تاء كلو، أك هبما معان 
 ، كالقاعدة الفقهية أك األصل ُب ذلك أف الوضوء يشرع لغَت الصبلة، ليس فقط للصبلة، يشرع للنـو

على العمـو . كيشرع للذكر، كيشرع للوقاع للجماع، كيشرع كيستحب أيضان للطعاـ، كيستحب على العمـو
 .يستحب للمسلم أف يظل متوضأ دائمان 

ففي باب ا١تستحبات كوضوء الذكر مثبلن، اإلنساف يذكر اهلل على طهارة، ال بأس بذلك، أك كضوء 
، أك للوقاع ال  األذاف إذا أراد أف يؤذف إذا توضأ قبلو ال بأس بذلك، من ا١تستحب ذلك، أك الوضوء للنـو

كدرسناه كبينا مواضع ٗتفيف الوضوء، كأف يغسل مرة . بأس أف ٮتففو كما مٌر معنا ُب الباب الذم قبلو
 . كاحدة، أك ال يكثر من ا١تاء ْتيث يكوف الوضوء مسحان أقرب منو غسبلن 

أما ُب ا١تواضع اليت يتعُت فيها الوضوء كالصبلة، الصبلة على كجو ا٠تصوص، فهنا يتعُت كيستحب 
استحبابان مؤكدان اإلنقاء كىو اإلسباغ، كىو كاضح من اٟتديث القادـ الذم سنقرؤه اآلف، كقرأه األخ ُب 

لكن كاف من عادتو عليو الصبلة كالسبلـ أف يبقى على . موضع خفف الوضوء ١تا ٓب يكن يريد يصلي
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 .طهارة باستمرار
ك١تا باؿ، ما أحب عليو الصبلة كالسبلـ أف يبقى بغَت كضوء، فتوضأ كضوءان خفيفان، كناسب ذلك 

من ا١تستحب للحاج ُب تنقبلتو . أنو خارج مفيض من عرفة إٔب مزدلفة، كىذا ا١توضع موضع ذكر ما تعرؼ
ناسب حبو أف يبقى .  كذكر اهلل جل كعبل، فناسب ذلك،ُب أثناء ا١تشاعر، أف يكثر من التلبية، كالتكبَت

. باستمرار على طهر ككضوء، كناسب أنو ُب حاؿ دفعو من عرفة إٔب ا١تزدلفة ال يزاؿ يليب كيكرب كيذكر اهلل
 .فهذا ا١توضع يستحب فيو الوضوء، فهو توضأ ألجل ذلك كضوءان خفيفان 

فلما كصل ا١تزدلفة؛ ألنو يريد يصلي كالوضوء للصبلة يعٍت متعُت كما تعرفوف، كلو ٓب ٭تدث بنقض 
، . كضوئو السابق، يتعُت اإلسباغ فنفهم من ذلك أف الوضوء يشرع لغَت الصبلة أيضان كما ذكرنا النـو
 . كالوقاع، كالطعاـ، كعمـو الذكر

فف الوضوء، . متوضئكعمومان ىكذا يستحب للمسلم أف يبقى دائمان  ففي مواضع االستحباب، ٮتي
كُب مواضع تعُت . ييكتفى بغسلة كاحدة، كييكتفى بقليل من ا١تاء على سبيل ا١تسح للعضو بشرط التعميم

إما بتكرير . الوضوء؛ كىو عند إرادة الصبلة فرضان أك نفبلن، يستحب بل يتعُت أيضان اإلسباغ كىو اإلنقاء
ا١ترات إٔب الثبلث، كقد قررنا أنو ال يزيد على الثبلث، أك يتجاكز ٣ترد ا١تسح با١تاء على العضو إٔب الغسل، 

 . ا١تاء على العضو ْتيث يتقاطر من أطرافو كما معلـو معركؼ من سنة الوضوء كسنة اإلسباغةكىو إساؿ
كا١تراد بو . كاإلسباغ ىو اإلنقاء على تفسَت ابن عمر. فهذا فقو ىذا الباب ّتامع الباب الذم قبلو

تعميم العضو، إما بإسالة ا١تاء عليو ْتيث يتقاطر مع أطرافو، ىذه عبلمة اإلسباغ، أك بتكرير ا١ترات إٔب 
 .الثبلث إٔب الثبلث

كيتأكد اإلسباغ تأكدان عظيمان، كيستحب استحبابان كبَتان، كيًتتب عليو من الثواب شيء عظيم، 
إذا قاـ ا١تسلم يصلي من . كا١تراد بو الوضوء ُب كقت الربد الشديد. إسباغ الوضوء على ا١تكاره أم على كره

الليل أك لصبلة الفجر، ُب أياـ الربد كالشتاء، خاصة ُب ا١تناطق الباردة، الوضوء ييكره، كمس ا١تاء ييكره ُب 
على ىذا الكره، ييسبب ا١تؤمن كضوءه؛ ألنو رٔتا بسبب الربد ال يكاد ينقي أعضاءه؛ إ٪تا . أثناء الربد الشديد

 . يتوضأ توضؤا كهيأة ا١تدفوع
فإذا أسبب كضوءه على كره منو ُب نفسو، لربد أك ٨توه، أك مثبلن رٔتا تعب، أك شيء من ا١ترض، أك 

مع ىذا الكره يتوضأ ا١تؤمن . شيء من اٟتمى، أك شيء من ىذا القبيل، يصبح مس ا١تاء مكركىان للنفس
 . كيسبب كضوءه

فعٌد النيب صلى اهلل عليو كسلم إسباغ الوضوء على ا١تكاره عمبلن صاٟتان مستقبلن كلو ٓب يصلي، كلو 
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 .توضأ ُب غَت كقت صبلة؛ ألنو يدؿ على قناعة هبذا التشريع، كحب لو، كطلب ثوابو عند اهلل جل كعبل
. فإسباغ ا١تؤمن كضوءه على ا١تكاره، أشد استحبابان جملرد اإلسباغ للوضع الطبيعي كالظركؼ الطبيعية

 .كاإلسباغ لو مواضعو، كالتخفيف لو مواضعو، فتنبهوا لذلك
 ىذا تفسَت كتوضيح من عبد اهلل بن عمر (وقَاَل اْب  ُعَم  ِإْوَ اِا الوُضوء اْلنْ َقاءِ ): أكرد األثر

 .رضي اهلل عنهما ١تعٌت اإلسباغ الذم حث عليو النيب صلى اهلل عليو كسلم، كرغب فيو على أنو اإلنقاء
كعبلمة . كا١تراد باإلنقاء ىنا، تعميم العضو ا١تطلوب غسلو با١تاء إسالة، ْتيث يسيل ا١تاء عليو

سواءن من كجهو على ٟتيتو، أك من يديو كأصابعو، أك . اإلسالة أف يتقاطر ا١تاء من أطرافو، من أطراؼ العضو
 .إذا تقاطر ا١تاء ىذه عبلمة اإلنقاء. من قدميو

كيتأكد اإلنقاء إذا كرر ذلك إٔب مرتُت، كيتأكد أكثر إذا تكرر إٔب الثبلث مرات، كال يزيد على 
 .كأثر ابن عمر ىذا ا١تعلق، كصلو عبد الرزاؽ ُب ا١تصنف. الثبلث

ثَ َنا َعْ ُد اللَِّو ْبُ  َمْسَلَمَة َعْ  َماِلكٍ ) :ٍب أسند البخارم لنا ىذا اٟتديث فقاؿ َعْ ُد اللَِّو ْبُ  )، (َحدَّ
 ىو القعنيب، عبد اهلل بن مسلمة بن قعنب ا١تد٘ب القعنيب نسبة إٔب جده، مد٘ب قرشي، قرشي نسبان، (َمْسَلَمةَ 

 .مد٘ب سكنان ينسب إٔب جده فيقاؿ لو القعنيب
ىذا الرجل نبهنا ُب دركس سابقة إٔب أف البخارم رٛتو اهلل إذا أراد إخراج حديثان من أحاديث مالك 

 :ُب ا١توطأ، إذا أراد إخراج حديث من أحاديث مالك ُب ا١توطأ، ٮترجو من طريق أحد أربعة رجاؿ
 إما من طريق عبد اهلل بن مسلمة الذم معنا اآلف عن مالك، كىذا اٟتديث ُب ا١توطأ. 
 كإما من طريق عبد اهلل بن كىب القرشي ا١تصرم. 
 كإما من طريق عبد اهلل بن يوسف التنيسي ا١تصرم أيضان، كإف كاف أصلو دمشقي. 
 كمن طريق إٝتاعيل بن أيب أكيس ا١تد٘ب .

إذا أراد البخارم إخراج حديث من أحاديث مالك اليت ُب ا١توطأ، ٮترجها من طريق أحد ىؤالء 
. عبد اهلل بن مسلم، عبد اهلل بن كىب، عبد اهلل بن يوسف، كرابعهم إٝتاعيل بن أيب أكيس: األربعة

 .فاٟتديث ىذا من أحاديث ا١توطأ، من طريق موطأ عبد اهلل بن مسلمة
 .  ىو ابن أنس اإلماـ ا١تشهور(َماِلك)، (َعْ  َماِلكٍ )
 موسى بن عقبة تارة يقاؿ ُب نسبو الزبَتم، كتارة يقاؿ ُب نسبو األموم، (َعْ  ُموَوى ْبِ  ُعْقَ ةَ )

إذا قيل فيو . ىو مؤب المرأة من بٍت أمية، ىي أـ خالد بنت أيب العاص. كتارة يقاؿ فيو القرشي بالوالء
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. كإذا قيل الزبَتم ألف أـ خالد ىذه زكجها اٝتو الزبَت. األموم، نسبة بالوالء إٔب موالتو؛ ألهنا من بٍت أمية
كاألغلب ُب نسبتو . كتارة القرشي؛ ألف بنو أمية من قريش. فتارة ينسب إٔب اسم زكجها، فيقاؿ الزبَتم

األموم نسبة ١توالتو األصلية، مد٘ب، ىو أكؿ أك من أكائل ليس أكؿ، من أكائل من ٚتع مؤلفان ُب سَتة النيب 
: لذلك يكثر ُب الكتب. صلى اهلل عليو كسلم، كخصوصان باب ا١تغازم، مغازم النيب صلى اهلل عليو كسلم

 .ركاه موسى بن عقبة األموم ُب مغازيو
حىت قاؿ مالك اإلماـ الذم يركم ىذا اٟتديث عنو اآلف . كمغازم موسى األموم أصح ا١تغازم

 . (دكنكم مغازم ابن عقبة، فإهنا أصح السَت كا١تغازم): قاؿ
مغازم .  رغم جبللتهم،بن إسحاؽ، كسَتة عركة بن الزبَتاككاف مالك يقدمها حىت على سَتة 

 .     موسى بن عقبة، كىي ُب حكم ا١تفقود، ال أعرؼ أف ٢تا كجود اآلف، كىو من كتب السَت 
ىو كريب أبو رًشدين، .  مٌر معنا ُب دركس سابقة(ُكَ ْيبٍ )، (َعْ  ُموَوى ْبِ  ُعْقَ َة َعْ  ُكَ ْيبٍ )

ذكرنا أف ركايتو عن ابن . كنيتو أبو رًشدين مؤب عبد اهلل بن العباس، من التابعُت معدكد ُب طبقة التابعُت
 ".العلل"عباس ذكرىا علي بن ا١تديٍت ُب كتاب 

ركايات كريب مؤب ابن عباس عن ابن عباس كلها كتاب، نسخة مكتوبة، كٓب يسمع منو صراحة إال 
 .ذكرنا ىذا ُب دركس سابقة. ، راجعوىا إف شئتم"العلل"ٜتسة أحاديث ذكرىا علي بن ا١تديٍت ُب كتاب 

 لكن كريبان ىنا ال يركم عن ابن عباس؛ كإ٪تا يركم عن أسامة بن زيد رضي اهلل (َعْ  ُأَواَمَة ْبِ  زَْيدٍ )
. عنو

كا١تعٌت أف .  يعود على أسامة(َوِمَعوُ ) الضمَت ُب أنو يعود على كريب، كالضمَت ُب (أَنَُّو َوِمَعوُ )
ىذا تصريح بالسماع؛ ألف بعضهم . كريب ٝتع أسامو أنو، أم كريبان ٝتع، أم كريب ٝتع أسامة بن زيد

أعٌل اٟتديث بأف كريب إذا كاف ركايتو عن مواله ابن عباس كلها كتاب، فمن باب أكٔب ركايتو عن غَت 
ماذا . مواله كأسامة، لذلك صرح ىنا بالسماع؛ كلذلك اعتمده البخارم، كانتفت العلة فأدخلو ُب الصحيح

 يقوؿ لنا أسامة رضي اهلل عنو؟ 
 أم صدر كخرج كأفاض من (َدَفعَ )، (يَ ُقوُل َدَفَع َرُووُل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم ِمْ  َعَ َفةَ )

لكن لغة ال يقاؿ دفع إال إذا كاف ذك ثقل، كأف يكوف على دابة بطيئة ا١تشي، أك يكوف ُب ٚتع كثَت . عرفة
ىنا يقاؿ . يكوف ا١تشي بطيئان، كالسَت ىينان، لتدافع الناس ككثرهتم. كجمع اٟتجيج ١تا يدفعوف من عرفة

 .دفع، دفع اٞتيش، اٞتيش إذا مشى دفعة كاحدة، يكوف سَته الشك ببطء كبتزاحم ك٨تو ذلك
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إذا كاف سَتان بطيئان لبطء الدابة، أك لكثرة اٞتمع، أك ٨تو . فبل يقاؿ دفع، إال ما كاف ىذا حلو
 .ذلك

 كىذه كلمة دفع فيها إشارة إٔب النيب صلى اهلل عليو كسلم صادر مع ٚتوع اٟتجيج بعد (َدَفعَ )
غيبوبة الشمس من يـو عرفة، كالسَت ُب ىذه اٟتالة الشك أنو سَت ُب ٚتع غفَت من الناس، يكوف سَتان 
بطيئان ىينان؛ لذلك كيصف سَت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يـو عرفة ١تا دفع من عرفة كما ُب حديث 

 (1).((كان و  ه العن )): أسامة أيضان قاؿ
كالعنق ىو السَت ا٢تُت، ليس السريع الصاخب الذم رٔتا يضر بو نفسو كغَته، كليس البطيء 

 إذا كجد ((فإذا وجد ف جة نصّ )). العنق سَت كسط .الشديد الذم يعوقو عن إ٘تاـ نسكو أك تأخره
فإذا تدافع عليو الناس، ـز خطامها فبطأ . انفساح من الناس، أرخى زماـ الناقة قليبلن كتسرع ُب ا١تشي قليبلن 

 . ىكذا كاف طريقتو ُب الدفع من عرفة. مشيو
 البلـ ىنا ُب كلمة (َدَفَع َرُووُل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم ِمْ  َعَ َفَة َحتَّى ِإَذا َكاَن بِاللّْْعبِ )

كليس األمر . لو كانت الـ عهد، لكاف شعبان معينان معلومان معركفان .  الـ جنس ليست الـ عهد(اللّْْعبِ )
 .كذلك؛ كإ٪تا شعب من الشعب

كل ٣ترل ماء صغَت . كالشعب ىو ٣ترل السيل بُت رافدين ُب جبل، أك بُت رافدين من صخور
 .كجدكؿ بُت جباؿ، يسمى شعبان 

شعب العظم، ٔتعٌت حصل فيو شق أك كسر، : تقوؿ. كالشعب ُب أصل اللغة ىو الشق ُب الشيء
فبلبد يكوف فجوة صغَتة نوعان ما بُت يعٍت صلبُت كجبلُت، أك صخرتُت، أك رافدين كبَتين، أك . أم شعب
 .ىذا يسمى الشعب كىو ُب الغالب ٣تارم للمياه إذا ىطلت األمطار. ٨تو ذلك

كٮتتار النيب صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى الشعب ١توضع بولو؛ ألف الشعب قلنا سيكوف بُت صخور 
 .كأشجار كجباؿ، فهو أدرأ كأسًت لو عند إرادة قضاء اٟتاجة

كاختار . فكلمة الشعب، البلـ ىنا الـ جنس، أم شعب من الشعب كليس شعبان معينان معركفان 
 .الشعب كما قلنا؛ ألنو أسًت سيستًت بصخوره كأشجاره دكف الناس حىت يقضي حاجتو فباؿ

ىنا النيب صلى اهلل عليو .  ىذا موضع الشاىد لفقو الًتٚتة(نَ َزَل فَ َ اَل ثُمَّ تَ َوضَّأَ َوَلْم ُيْسِ ْغ اْلُوُضوءَ )
يَا أَي َُّها الَِّذيَ  ﴿: كسلم ال يريد أف يصلي، كضوءه ىذا ليس لقصد الصبلة، أم ال ينطبق عليو قولو تعأب

                                                 

    .20784: مسند أٛتد، رقم (1)
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 . فما ىو كجو الوضوء؟ ىذا تشريع(1)﴾آَمُنوْا ِإَذا ُقْمُتْم ِإَلى الصََّلِة فاْغِسُلواْ 
 كل فعل النيب صلى اهلل عليو كسلم شرع، كل قولو شرع، كل تصرؼ يتصرفو تشريع لنا، إال ما عيلم 

التشريع ىنا، استحباب  .خصوصيتو فيو، كا٠تصوصية تيعلم بدليل مستقل، ما يطرؽ على االحتماؿ حىت
 .الوضوء على كل حاؿ كما قررناه قبل قليل

فإذا قضيت لك حاجة، توضأ .  يستحب لك أيها ا١تسلم أف تبقى باستمرار على كضوء كطهارة
كلو ٓب يكن كقت صبلة، كلو ٓب ترد تقرأ قرآف، كال تريد حىت تأكل أك يعٍت تذىب إٔب السوؽ أك شيئان من 

يستحب لك أف تبقى باستمرار على طهارة، كىذا أحد كجو االستنباط . ىذا القبيل، فتبقى جالسان ىكذا
كمع ذلك ١تا باؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم أم . من ىذا الفعل النبوم؛ ألف ا١توضع ليس موضع صبلة

 . نقض كضوءه السابق، استجد كضوءان جديدان 
قلت قبل قليل أف النفرة من عرفة إٔب مزدلفة موضع ذكر؛ ألف السنة ثبتت أف إذا : االستنباط الثا٘ب

نفر اٟتاج من عرفة إٔب مزدلفة يليب، كيرفع صوتو بالتلبية، كٮتلطها بشيء من التكبَت؛ ألف الليلة ليلة عيد 
فاجتمع أمراف استحباب . كذكر اهلل، كذكر اهلل يناسب، يناسب كيستحب الوضوء لو، يستحب الوضوء لو

إما أف يكوف . الوضوء ُب مثل ىذه اٟتاؿ، كألنو ليس من مواضع الوضوء ا١تؤكدة، ليس كقت صبلة، خففو
توضأ مرة مرة، أك يكوف ا١تاء الذم استخدمو قليبلن، اكتفى ٔتجرد ا١تسح دكف اإلسالة اليت ضابطها تقاطر 

 .   ا١تاء من أطراؼ العضو ا١تغسوؿ
 القائل أسامة رضي اهلل عنو؛ ألف أسامة كاف رديف النيب صلى اهلل (َوَلْم ُيْسِ ْغ اْلُوُضوَء فَ ُقْل ُ )

ك١تا دفع من ا١تزدلفة إٔب مٌت، . عليو كسلم ١تا دفع من عرفة إٔب مزدلفة، كاف رديفو على راحلتو أسامة
 .  فكاف الفضل رديفو من مزدلفة إٔب مٌت. استبدؿ بأسامة الفضل بن عباس

كجو النصب إما على اإلغراء .  الصبلةى ىنا بالنصب باتفاؽ النسخ(فَ ُقْلُ  الصَََّلَة يَا َرُووَل اللَّوِ )
كجاء ُب . كالتحضيض، كإما على تقدير فعل، كىو أتريد أف تصلي، أك ىل تريد الصبلة، كىذا ىو األقرب

 يعٍت ىل تريد تصلي بعد ىذا الوضوء؛ ألف الوقت كقت صبلة، ((أتصلي يا روول اهلل)): ركايات أخرل
 صبلة ا١تغرب كىي يعٍت كما سنذكر بعد قليل أك نذكر اآلف ليش بعد قليل؟

صبلة ا١تغرب ُب سنة النيب صلى اهلل عليو كسلم ا١تضطردة إال أف مات، ٓب يؤخرىا قط عن غركب 
كسيأٌب ٢تا أبواب ُب كتاب _ كاف ىديو ُب صبلة ا١تغرب، كاف ىديو . الشمس النيب صلى اهلل عليو كسلم

                                                 

   .6: ا١تائدة (1)
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أنو ٔتجرد ما يغيب حاجب الشمس يصلي ا١تغرب، لدرجة أف يفرغ من صبلة ا١تغرب _ الصبلة إف شاء اهلل 
كال يزاؿ الضياء منتشر ُب الطرقات كالساحات، ال يزاؿ الضوء موجودان ٓب يظلم ٓب يعٍت ٖتتدـ ظلمة الليل 

 .بعد
كان الن ي صلى اهلل عل و وولم يصلي الم  ب إذا توارت )): يقوؿ سلمة بن األكوع

 .  يعٍت الشمس(1)((بال جاب
 اٟتاجب إذا الشمس غربت ((كان يصلي الم  ب إذا غاب حاجب اللم )): حديث جابر

ٔتجرد ما يغيب ىذا اٟتاجب، يأمر ببلؿ يؤذف كيقيم . كبقي منها قطعة صغَتة تبدك كاٟتاجب ُب األفق
 .كيصلي

 ((كنا)) ككلمة ((كنا نصلي الم  ب)): كُب حديث رافع رضي اهلل عنو أصرح من ذلك يقوؿ
 انتهت الصبلة ((كنا نصلي مع روول اهلل ون جع إلى أىل نا)). تشعر بأف ىذا ىو العادة ا١تضطردة

إذا رميت بقوس، أقل شيء .  يعٍت لو رمى بالقوس ىكذا(2)((وإن أحدنا ل  ص  مواضع ن لو))خلصوا 
يركف ٔتاذا؟ بكشافات . ثبلثُت أربعُت مًت يذىب السهم، كرٔتا حىت أكثر، مع ذلك يركف مواضع النبل

 . الشهر، يركف بأف ال يزاؿ ضوء النهار موجودان 
دليل على أف النيب صلى اهلل عليو كسلم كاف يبادر كيعاجل كيسارع بأداء صبلة ا١تغرب ٔتجرد 

كل الصلوات عند الفقهاء ٢تا كقت بداية ككقت هناية، كل : كلذلك قوؿ الشافعي رٛتو اهلل. غيبوبة الشمس
 . الصلوات

الفجر يبدأ بطلوع الفجر الصادؽ كينتهي بطلوع الشمس، كقت فسيح يعٍت، رٔتا ٯتتد إٔب ساعة 
أليس كذلك؟ الظهر من قائم الظهَتة من تعامد الشمس أك من بداية زكاؿ الشمس بعد تعامدىا . كنصف

العصر من أف يصَت ظل كل شيء مثلو إٔب مثليو . كأيضان كقت فيو اتساع. إٔب أف يصبح ظل كل شيء مثلو
 .اختياران، كإٔب غركب الشمس اضطراران 

إال ا١تغرب الشافعي . العشاء من غيبوبة الشفق األٛتر إٔب نصف الليل، ٯتتد إٔب أربع ساعات حىت
كقت بداية إذا ما صليت فيو فاتتك، كىو غيبوبة الشمس ٔتقدار ما تؤدل  (ليس ٢تا إال كقت كاحد): يقوؿ

الصبلة، كليس عنده قضية كما ىو رٔتا مشهور ُب مذاىب أخرل أنو إٔب غيبوبة الشفق؛ ألف غيبوبة الشفق 

                                                 

.   "باب بياف أف أكؿ كقت ا١تغرب عند غركب الشمس"، 1006: صحيح مسلم، رقم (1)
  ."باب تعجيل صبلة ا١تغرب" ، 1939:  سنن البيهقي الكربل، رقم (2)
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األٛتر، فأنت رٔتا ما ٘تيز ىذا اآلف داخل ا١تدف، اللمبات كلها ٛتر، كالشوارع ٛتر، كعيونا ٛتر ككل شيء 
لكن اذىب إٔب مناطق . مىت يغيب الشفق؟ لو نص الليل ما يغيب الشفق األٛتر هبذا األسلوب. أٛتر

 . بعيدة جدان عن أضواء ا١تدف، ترل مىت يغيب الشفق
ٔتجرد ما تصلي ا١تغرب، يادكب ٗتلص األذكار انتهى الشفق األٛتر، كال يبقى إال ما يسمى 

بالشفق األبيض، كىو يعٍت ضوء النهار الذم يبدأ يتبلشى ُب عمق السماء، كىذا دخل كقت العشاء على 
 .الصحيح ُب غيبوبة الشفق

 ُب بعض الليإب ُب بعض الليإب يضيق جدان، غيبوبة الشفق ال تتأخر عن غيبوبة الشمس كال حىت 
رٔتا ثلث ساعة، أم رٔتا إذا بعض ا١تساجد ٬تلس عشر دقائق حىت يقيم كال ربع ساعة، دخل كقت العشاء 

لذلك ٬تب، أقوؿ ٬تب ُب صبلة ا١تغرب أداؤىا بأسرع ما ٯتكن، ٔتجرد ٖتقق غيبوبة . كىو يصلي ا١تغرب
 . (ال كقت ٢تا إال كقت كاحد): كعلى قوؿ الشافعي. الشمس

إذا كاف الرافعي يقوؿ نصلي ك٩ترج كنرمي النبل، يذىب إٔب مسافات كما تعرؼ بعيدة كمع ذلك 
 ..ىذا بعد انقضاء الصبلة، فيعٍت ىذا. نبصره كنراه

 فأسامة بن زيد، كاف يظن أف النيب صلى اهلل عليو كسلم كاف سيصلي ١تا جرل من عادتو بتعجيل 
لكن ُب ىذا اليـو فيو خصوصية معينة، كىو اليـو الوحيد الذم أٌخر فيو النيب صلى اهلل عليو كسلم . ا١تغرب

صبلة ا١تغرب إٔب أف دخل كقت العشاء؛ ألف فيو حكم جديد كىو أف الصبلة  ُب مثل ىذه اٟتالة تكوف 
ك١تا قاؿ لو . ٔتزدلفة، كلو بعد خركج كقت ا١تغرب كدخولو؛ ألنو أصبح كقت ٚتع ٟتاجة اٟتج كأداء النسك

 . الصبلة، يعٍت ىل تريد أف تصلي، فهم من الوضوء الصبلة
 يعٍت ٓب يأت ا١توضع الذم سنصلي فيو (الصَََّلُة َأَماَمكَ ): فلما قاؿ لو النيب صلى اهلل عليو كسلم

. كىو ا١تزدلفة، كلو أخرت ا١تغرب؛ ألف ىذا تشريع جديد ٮتص ىذا اليـو كٮتص اٟتاج على كجو ا٠تصوص
 .       كاستفاد أسامة بالتإب كاستفدنا ٨تن أف الوضوء يشرع لغَت الصبلة كما ٝتعنا قبل قليل

أم ا١توضع؛ ألف التشريع ثبت كالسنة مضت على أنو  (َأَماَمكَ ) كا١تقصود بػ(قَاَل الصَََّلُة َأَماَمكَ )
يسن للحاج أف يؤخر ا١تغرب كال يصليها إال إذا بلب ا١تزدلفة؛ ألف ا١تزدلفة ىي موضع صبلة ا١تغرب مع 

 .   العشاء، بشرط أف ال يتأخر تؤخران يتجاكز بو حىت كقت العشاء كىو منتصف الليل
 .  أم مرة أخرل(فَ  َِكبَ )
.  ىنا الوضوء مربره مربر آخر غَت الوضوء السابق(فَ َلمَّا َجاَء اْلُمْزَدِلَ َة نَ َزَل فَ تَ َوضَّأَ فََأْوَ َغ اْلُوُضوءَ )
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مربر الوضوء السابق حبو أف يبقى طاىران باستمرار متوضئان، كحبو أال يذكر اهلل إال كىو على طهارة، فناسب 
ىنا ألنو يريد أف يصلي اآلف ا١تغرب كالعشاء معها، فتوضأ كضوءان آخر، ٓب يكتًف بوضوئو . التخفيف

لكنو توضأ كضوءان . السابق مع أنو ما ذكر أنو صدر منو ما ينقض كضوءه السابق عليو الصبلة كالسبلـ
 .سابغان، أسبب الوضوء؛ ألف ىذا الوضوء ألجل الصبلة، فناسب اإلسباغ

 . كقد ذكرنا ضابط اإلسباغ قبل قليل(فََأْوَ َغ اْلُوُضوءَ )
 بطبيعة اٟتاؿ ىو أمر ببلؿ أذف كأقاـ مباشرة فصلى ا١تغرب، (ثُمَّ أُِق َمْ  الصَََّلُة َفَصلَّى اْلَمْ ِ بَ )

.   كما بُت انتظار صبلة ا١تغرب إٔب إقامة العشاء
نَ ُهَما)  .(أَنَاَخ ُكلُّ ِإْنَساٍن بَِع َ ُه ِفي َمْنزِِلِو ثُمَّ أُِق َمْ  اْلِعَلاُء َفَصلَّى َعَلْ ِو الَصََلُة والسَََّلم َوَلْم ُيَصلّْ بَ   ْ

 .كىذا يعٍت تفصيلو يأٌب ُب كتاب اٟتج إف شاء اهلل تعأب تفضل

 
 باب َغْسِل اْلَوْجِو بِاْلَ َدْيِ  ِمْ  َغْ َفٍة َواِحَدةٍ 

 
  :قال المؤلف رحمو اهلل تعالى

      .(باب َغْسِل اْلَوْجِو بِاْلَ َدْيِ  ِمْ  َغْ َفٍة َواِحَدةٍ )
ثَ َنا ُمَ مَُّد ْبُ  َعْ ِد ال َِّح ِم قَاَل َأْخ َ َ نَا أَبُو َوَلَمَة اْلُخَزاِعيُّ َمْنُصوُر ْبُ  َوَلَمَة قَاَل ) :قال المؤلف َحدَّ

 ...َأْخ َ َ نَا اْبُ  ِبََلٍل يَ ْعِني ُوَلْ َماَن َعْ  زَْيِد ْبِ  َأْوَلَم َعْ  َعطَاِء ْبِ  َيَساٍر َعْ  اْبِ  َع َّاٍس 
... كين ببلؿ ابن ببلؿ ىذا؟ أخربنا ابن ببلؿ: مداخلة فضيلة الشيخ_ 
َعْ  زَْيِد ْبِ  َأْوَلَم َعْ  َعطَاِء ْبِ  َيَساٍر َعْ  اْبِ  َع َّاٍس َرِضَي اهللُ تَ َعاَلى َعْنُو أَنَُّو تَ َوضَّأَ فَ َ َسَل َوْجَهُو ... 

َأَخَذ َغْ َفًة ِمْ  َماٍء َفَمْضَمَض ِبَها َواْوتَ ْنَلَ  ثُمَّ َأَخَذ َغْ َفًة ِمْ  َماٍء َفَجَعَل ِبَها َىَكَذا َأَضافَ َها ِإَلى َيِدِه 
اأْلُْخَ ى فَ َ َسَل ِبِهَما َوْجَهُو ثُمَّ َأَخَذ َغْ َفًة ِمْ  َماٍء فَ َ َسَل ِبَها َيَدُه اْلُ ْمَنى ثُمَّ َأَخَذ َغْ َفًة ِمْ  َماٍء فَ َ َسَل 
ِبَها َيَدُه اْلُ ْسَ ى ثُمَّ َمَسَح ِبَ ْأِوِو ثُمَّ َأَخَذ َغْ َفًة ِمْ  َماٍء فَ َ شَّ َعَلى رِْجِلِو اْلُ ْمَنى َحتَّى َغَسَلَها ثُمَّ َأَخَذ 
َغْ َفًة ُأْخَ ى فَ َ َسَل ِبَها رِْجَلُو يَ ْعِني اْلُ ْسَ ى ثُمَّ قَاَل َىَكَذا رَأَْيُ  َرُووَل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم 

 .(يَ تَ َوضَّأُ 
مكتوب عندم ىنا أف اٟتافظ ُب الفتح نقل فائدة، جيدة الفائدة، أف ا١تاء الذم توضأ بو النيب 
، كأف ىذا أخرجو عبد اهلل بن اإلماـ  صلى اهلل عليو كسلم ُب تلك الليلة من ليلة مزدلفة كاف من ماء زمـز
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إذف يتوضأ ٔتاء زمـز . أٛتد ُب زيادات ا١تسند بسند حسن، فيؤخذ منو الرد على من كره الوضوء ٔتاء زمـز
 .كال بأس ُب ذلك بناءن على ىذا
 أشكل إدخاؿ ىذا الباب ىنا (باب َغْسِل اْلَوْجِو بِاْلَ َدْيِ  ِمْ  َغْ َفٍة َواِحَدةٍ ): الباب الثا٘ب ىذا قاؿ

من جهة الًتتيب أف بدأ البخارم بذكر فضائل الوضوء كأحكامو من اإلسباغ كالتخفيف، ٍب ذكر بعد ذلك 
مواضع أخرل ٦تا يستحب فيها الوضوء كالوقاع ْتكم التسمية ُب ذلك، ٍب شرع ُب صفة الوضوء من جهة 

عدد مراتو مرة مرة، مرتُت مرتُت، ٍب الصفة ذكر باب ا١تضمضة كاالستنشاؽ، باب غسل الوجو كا١تسح 
كىنا لكنو ىنا الًتتيب الظاىر أنو قدـ باب غسل الوجو باليدين، كا١تناسب أف يكوف . كغسل القدمُت

موضعو عند ذكر صفة الوضوء بعد ثبلثة أك أربعة أبواب بعد أف يذكر ا١تواضع األخرل اليت يستحب فيها 
لكن . الطهر كالوضوء كالوقاع، كما يشرع لو من تسمية ك٨تو ذلك، ٍب عدد مراتو، ٍب تأٌب صفتو بعد ذلك

 .  ٪تشي ٨تن على ما ىو مذكور ىنا
 : يؤخذ من الًتٚتة، يؤخذ من الًتٚتة فائدتاف للوضوء(باب َغْسِل اْلَوْجِو بِاْلَ َدْيِ  ِمْ  َغْ َفٍة َواِحَدةٍ )

فإذا أخذ .  أنو ينبغي على ا١تتوضئ عند غسل كجهو أف يشرؾ كلتا يديو ُب ذلك: ال ائدة األولى
ا١تاء بيده اليمٌت، يفرغ منو قليبلن على يده اليسرل لتشًتؾ اليداف ُب غسل الوجو؛ ألف ىذا أبلب ُب اإلنقاء 

كتعميم الوجو من كونو يغسل بيد كاحدة كاليمٌت مثبلن؛ ألف الوجو كما ذكرنا حدكده من منابت شعر الرأس 
 . الذقن العضو ليس الشعر، الشعر يسمى اللحية. علوان إٔب آخر الذقن

كآخره ىو ما أسفل النقرة . الذقن ىو العضو ىذا الذم ىو اٞتامع بُت اللحيُت، الذم يسمى الذقن
اليت ىي ملتقى اللحيُت ُب أسفل الذقن، آخر الذقن أم اال٩تفاض الذم يتلو النقرة اليت ىي ملتقى 

اللحيُت، اللي ٫تا ٣تمع الفكُت ُب اإلنساف من منابت شعر الرأس إٔب ما ىو أسفل من النقرة اليت ُب آخر 
الذقن، كمن صدغو األٯتن كىو الصدغ ىو البياض الذم ا٠تط األبيض الصغَت، الذم رٔتا يفصل السابلة 

ىذا ىو الوجو، ككاجب . النازلة من شعر الرأس على اللحية عن األذف، تسمى الصدغ، إٔب الصدغ األيسر
 .فتستخدـ كلتا اليدين. استخداـ يد كاحدة، رٔتا ال يؤدم ىذا اإلنقاء .عليك أف تعمم ىذا كلو

 إما أف تؤخذ ا١تاء باليدين معا، أك تأخذه باليمٌت كتفرغ . ىكذا كضوء النيب صلى اهلل عليو كسلم
 .منو قليبلن على اليسرل، ك٘تسح كجهك بكلتا يديك لتضمن تعميم الوجو ُب الوضوء، ىذه الفائدة األكٔب

 من غرفة كاحدة، ىذا يكوف ُب حالة أف يكوف ا١تاء موضوع ُب إناء تغرؼ منو، :ال ائدة الثان ة
يأٌب با١تاء ُب ركية صغَتة، أك ُب إبريق، أك ُب كوز، أك ُب .. ىكذا كانوا قدٯتان ال توجد ىذه الصنابَت، كىذه
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 . فبلبد يغرؼ. صحفة
فإذا احتجت أف تستخدـ . كالسنة أف ال تغرؼ إال بيدؾ اليمٌت ُب الوضوء، تغرؼ بيدؾ اليمٌت

اليسرل كغسل الوجو، تغرؼ باليمٌت كتفرغ منها على اليسرل كما سيأٌب منصوصان عليو ُب اٟتديث كتغسل 
 .فهذا مقصود ىذا الباب. هبما كجهك
ثَ َنا ُمَ مَُّد ْبُ  َعْ ِد ال َِّح مِ ): قاؿ  ىذا ىو العدكم أبو ٭تِت بغدادم ىو اٟتافظ ا١تلقب (َحدَّ

هتا، ءكما أف الصاعقة ٗتطف األبصار كتذىل القلوب لسرعتها كفيجا. صاعقة، لقبو صاعقة لسرعة حفظو
ُب اٟتفظ سريع . ىذا الرجل ما شاء اهلل يعٍت يلقط الكلمة ك٭تفظها حفظان، سريع اٟتفظ، بطيء النسياف

عكسنا ٘تامان، ٖتفظ الولد . ُب النسياف بطيء جدان . جدان، يكاد يسابق الربكؽ كالصواعق ُب سرعة اٟتفظ
ىكذا . أذىاف ٥تركقة ما ٕتمع شيئان، ىو سريع اٟتفظ بطيء النسياف. سورة الفاٖتة شهرين، ثا٘ب يـو نسيها

 . لذلك لقب ىذا اللقب ٔتا استشعر العلماء منو من سرعة لقطو كحفظو كضبطو؛اٟتفاظ، ىكذا احملدثوف
لذلك . ركل عن أٛتد مسائل. موثق عند اٞتميع، من أصحاب أٛتد كىذه ٦تكن تكوف جديدة

فقبلها . ترجم ُب طبقات اٟتنابلة ابن أيب يعلى، كركل عن أٛتد مسائل انفرد هبا ٓب يرًكىا عن أٛتد غَته
فقهاء اٟتنابلة ثقة باٟتافظ ٤تمد بن عبد الرحيم مع أنو ما عرفها كال ركاىا عن أٛتد كال كبار أصحابة 

 .كا١تركدم كغَته
 ٣تموع مالو ُب البخارم كلو ستة كثبلثُت حديث، ركاه البخارم عن شيخو صاعقة ٤تمود بن عبد 

 (.  255)توُب ىذا اٟتافظ رٛتو اهلل سنة مائتُت كٜتسة كٜتسُت . الرحيم
 ىو أبو سلمة منصور بن سلمة بن عبد (قَاَل َأْخ َ َ نَا أَبُو َوَلَمَة اْلُخَزاِعيُّ َمْنُصوُر ْبُ  َوَلَمةَ )

حافظ . (...)أبو سلمة منصور بن سلمة بن عبد العزيز ا٠تزاعي، من . العزيز، ىذه أكؿ مرة تقريبان يرد معنا
بغدادم أيضان، أحد الثقاة اٟتفاظ الرفعاء كما كصفو ابن سعد، كلثقتو أخذ عنو اٟتديث مثل أٛتد بن 

كبار األئمة ٝتعوا منو، لكنو مقل من الركاية لذلك ال . حنبل، ك٭تِت بن معُت، كعلي بن ا١تديٍت، كغَتىم
 (. 209)توُب رٛتو اهلل سنة تسع كمائتُت . يكثر اٝتو ُب األسانيد

 ىذا مر معنا ىو سليماف بن ببلؿ التيمي ا١تد٘ب أبو ٤تمد ترٚتنا لو، من (قَاَل َأْخ َ َ نَا اْبُ  ِبََللٍ )
 (.177 )األئمة الثقاة الكبار توُب سنة مائة كسبعة كسبعُت 

أسلم ىو مؤب عمر، يأٌب كثَتان أسلم كالده ُب .  ىو زيد بن أسلم العدكم(َعْ  زَْيِد ْبِ  َأْوَلمَ )
. يا أسلم، خرج قاؿ أسلم خرجت مع عمر، ىو رفيقو كمواله كخادمو، خادـ عمر أبوه أسلم.القصص 
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 .كابنو زيد ىذا من التابعُت الثقاة اٟتفاظ، كابنو عبد الرٛتن بن زيد من أئمة التفسَت
كأبوه كما . ف أسلم من أئمة التفسَتب إذا كجدت ُب الطربم قاؿ ابن زيد، فهو عبد الرٛتن بن زيد 

يعٍت ذرية بعضها . تسمع اآلف من ٧تـو األسانيد ُب اٟتديث، كأسلم نفسو رفيق عمر كخادمو كيعٍت كمواله
من بعض ُب العلم كا٠تَت مع أهنم موإب، كما يضرىم كوهنم موإب، ما يضرىم كما نفع األشراؼ ُب أنساهبم 

نَ ُهْم يَ ْوَمِئٍذ َوَ  يَ َتَساَءُلونَ ﴿ يـو القيامة( .. ).١تا كفركا باهلل كعصوا الرسوؿ ما فبارؾ اهلل  (1)﴾َفََل أَْنَساَب بَ   ْ
 . ُب بيت أسلم العدكم كخرج من ذريتو يعٍت ىؤالء األئمة

 . ا١تد٘ب التابعي ترٚتنا لو(َعْ  َعطَاِء ْبِ  َيَسارٍ )
جاء ُب ركاية أخرل ُب البخارم .  الضمَت يعود إٔب ابن عباس توضأ(َعْ  اْبِ  َع َّاٍس أَنَُّو تَ َوضَّأَ )
ىل تريدكف أف تعرفوا كيف كاف كضوء النيب صلى اهلل عليو  (أال أريكم كيف كاف الرسوؿ يتوضأ): أيضان قاؿ
كلكن أراد ابن عباس أف يريهم كيعلمهم بالتعليم .  ىنا ليست ىكذا جاءت من فراغ(تَ َوضَّأَ )كسلم؟ فػ

ا١تنظور كيف توضأ النيب صلى اهلل عليو كسلم؛ ألف التعليم بالعمل كالًتبية بالفعل أبلب بالوقع كُب الضبط 
 .من التعليم النظرم

لكن إذا أريتو عمليان، ضبطها .  مهما علمت االبن الوضوء نظريان أك الصبلة نظريان، ما يضبطها
خاصة األفعاؿ اليت فيها نوع من . بشكل أسرع بكثَت كأكثر بكثَت كأثبت بكثَت من ٣ترد الكبلـ النظرم

الطوؿ كالتعدد كالوضوء كالصبلة كأمثا٢تا، الكبلـ فيها ينسي بعضو بعضان خاصة للمبتدئ للمتعلم للخإب 
 .الذىن

أراد أف يعلمهم كضوء النيب صلى اهلل عليو كسلم من طريق . فهنا ابن عباس سلك ىذا األسلوب
كاف النيب صلى اهلل عليو كسلم يفعل كذا، كيغسل : كاف ٯتكن أف يقوؿ. اٟتركة كالعمل ال بطريق الكبلـ

لكن أراد أف يسلك األسلوب اآلخر؛ ألنو أكقع كأبلب ُب . كذا، ك٬تعل كذا، كيأٌب بكذا، كيفعل كذا
 .الضبط كالفهم ُب حق ا١تتلقُت ُب حق ا١تتلقُت، فدعا ٔتاء فتوضأ

 ىنا أسلوب ببلغي مهم جدان، كىو التفصيل بعد (أَنَُّو تَ َوضَّأَ فَ َ َسَل َوْجَهُو َأَخَذ َغْ َفةً ): قاؿ
٬تمل اهلل األمر تامة، ٍب . كرٔتا يأٌب عكسو اإلٚتاؿ بعد التفصيل، كىو مطركؽ ُب القرآف كثَتان . اإلٚتاؿ
َأْم َحِسْ َ  َأنَّ َأْصَ اَب ﴿ لو تقرأ، أٚتلها اهلل ُب البداية . كأبرز األمور قصة أصحاب الكهف. يفصلو

                                                 

 .101: ا١تؤمنوف (1)
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 . ذكر ثبلث آيات، ٍب بعد ذلك سردىا كفصلها، ىذا التفصيل بعد اإلٚتاؿ (1)﴾اْلَكْهِف َوال َِّق مِ 
 ،كمىت ٗتتار أحد األسلوبُت؟ ىذا يرجع إٔب لباقتك. كقد جاء عكسو، اإلٚتاؿ بعد التفصيل

للتفصيل موضعو، كلئلٚتاؿ موضعو، .  كمعرفتك ٔتوارد الكبلـ، كما ىو على كيفك ٕتمل مرة،كفصاحتك
ما الذم يضبط ذلك؟ ببلغتك ا٠تاصة، كحسن استخدامك . كلتقدٙب اإلٚتاؿ موضعو، كلتأخَته موضعو

 . كىذه طبعان يعٍت إحنا كويس أنو نفهم بعضنا على األقل، ببلغة أك فصاحة. لؤللفاظ
َعْ  اْبِ  َع َّاٍس أَنَُّو )ىكذا شوؼ اإلٚتاؿ أين يقع؟ . فهنا الراكم عن ابن عباس أٚتل ًب فصل

  ليش اإلٚتاؿ ما فائدتو؟ (تَ َوضَّأَ فَ َ َسَل َوْجَهوُ 
فائدتو أف الوجو ىو ا١تقصود اآلف بالذكر، كأف غسل الوجو ىو أكؿ أمور الوضوء كأ٫تها كأجلها 

رٔتا أصبلن ابن عباس أراد أف يعلمهم الوضوء : كرٔتا، ىذه أشار ٢تا أحد الشراح قاؿ. لشرؼ الوجو كمقامو
 . رٔتا أنو كجد منهم خلبلن ُب الوضوء، ككاف ىذا ا٠تلل ُب طريقة غسلهم لوجوىهم

رٔتا كانوا يغسلوف بيد كاحدة بعضهم، أك ما أنقوا غسل الوجو؛ فؤلف الوجو اآلف ىو ا١تقصود أصبلن 
مع أف غسل الوجو حكمو . كالوضوء بعد ذلك كلو، ناسب أف يكوف غسل الوجو ىو الذم قدـ إٚتاالن 

من جهة شرفو : البد فرائض كلها تغسلها، لكن الوجو مناسبتو من جهتُت. كحكم غسل اليدين كالقدمُت
كمن جهة أنو رٔتا على ما ذكر . الوضوء غسبلن من جهة الوجوب، كيتلوه اليداف كالقدماف أنو أكؿ األعضاء

 . أحد الشراح، كال أدرم ىل كقف على ركاية أك ال
فأراد أف ينبو كيغسل كجهو . رٔتا ابن عباس رأل منهم إخبلالن ُب الوضوء، خاصة ُب غسل الوجو
فكاف لئلٚتاؿ كقعو، ٍب . كيعلمهم الوضوء؛ ألف غسل الوجو ىو ا١تقصود اآلف أصالة، كالوضوء تبعان 

 .للتفصيل بعد ذلك أثره
أٚتل . أخذ غرفة، كصنع كأخذ، كأخذ، فٌصل.  ىذا اإلٚتاؿ، ٍب بدأ يفصل(تَ َوضَّأَ فَ َ َسَل َوْجَهوُ )
 .كعرفنا كجو اإلٚتاؿ، كعرفنا كجو التفصيل. ٍب فصل
 ذكرت قبل قليل أف السنة إذا كنت تغرؼ ماء الوضوء من (َأَخَذ َغْ َفًة ِمْ  َماٍء َفَمْضَمَض ِبَها)

 .ىكذا السنة تغرؼ بيدؾ اليمٌت. ركية، أك من إناء، أك من جدكؿ، أف تغرؼ بيدؾ اليمٌت
 ىذا من ا١تواضع اليت ييعتمد عليها ُب إدخاؿ ا١تضمضة (ِمْ  َماٍء َفَمْضَمَض ِبَها َواْوتَ ْنَل َ )

أما ا١تضمضة، فإدخاؿ شيء من ا١تاء ُب . كاالستنشاؽ ضمن أعماؿ الوضوء، ا١تضمضة كاالستنشاؽ

                                                 

 .9: الكهف (1)
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ٕتويف الفم كإدارتو لتقليبو ُب اللساف كا٢تواء حىت يلقي ما ُب الفم، ىذا يسمى ا١تضمضة، يسمى 
 .ا١تضمضة

. فإف أدخل ا١تاء إٔب أسفل حلقو، فحركو با٢تواء ىذا يسمى الغرغرة، كليست من سنن الوضوء
 .الغرغرة ليست من سنن الوضوء، كيكتفي با١تضمضة ُب ٕتويف الفم بإدارتو بلسانو كشيء من ا٢تواء

إذا دخل ا١تاء ُب أنفو، نثره هبواء خارج . كاالستنشاؽ ىو أف يأخذ ا١تاء بنشق ا٢تواء ٔتنخريو بأنفيو 
فيجتمع ُب األنف سنتاف االستنشاؽ، كاالستنشاؽ ىو ا١تقصود ابتداءان، كاالستنثار ىو ا١تقصود نظافة 

 كيف تنظف ما ُب األنف إال بإدخاؿ ا١تاء؟. كأداءان 
كالنيب صلى اهلل عليو .  إدخاؿ ا١تاء كسيلتو االستنشاؽ، تشفط ا١تاء با٢تواء ٍب ٗترجو باالستنثار

 .  كسيأٌب ىذا اٟتديث أف ينثر ا١تاء بقوة من أنفو ينظفو(1)((م  توضأ فل ستنث )): كسلم قاؿ
فاالستنشاؽ ليس ىو ا١تقصود ُب الوضوء؛ كإ٪تا ىو كسيلة االستنثار؛ ألنو ال استنثار بدكف 

م  توضأ )): فإذا ذيكر االستنشاؽ، ذكر باعتبار البداية كا١تقصود االستنثار؛ ألنو سيأٌب معنا. استنشاؽ
 . ألنو ىو ا١تراد، كىو من أعماؿ الضوء((فل ستنث 

فإذا تقرر أف ا١تضمضة كاالستنشاؽ من أعماؿ الوضوء، يأٌب البحث ىل ٫تا على الوجوب كغسل 
ِإَذا ُقْمُتْم ِإَلى الصَََّلِة فَاْغِسُلوا ُوُجوَىُكْم َوأَْيِدَيُكْم ِإَلى ﴿: الوجو كاليدين كالقدمُت ا١تذكورة ُب اآلية
أربعة أشياء ىي ا١تذكورة ُب اآلية، كىي الواجب غسلها من  (2)﴾اْلَمَ اِفِ  َواْمَسُ وا ِبُ ُءوِوُكْم َوَأْرُجَلُكمْ 

فهل . الوجو، كالرأس مسحان، الوجو غسبلن، كالرأس مسحان، كاليداف كالقدماف غسبلن : أعضاء الوضوء
 ا١تضمضة كاالستنشاؽ تأخذ حكم الوجوب فتعد كغسل الوجو كمسح الرأس؟ أـ على االستحباب؟

كمىت يظهر أثر ا٠تبلؼ؟ ٨تن نأمر بو باالستنشاؽ كا١تضمضة، .  ا٠تبلؼ كبَت كمشهور عند الفقهاء
توضأت كٓب أستنشق كٓب : إذا قاؿ لك قائل. لكن مىت يظهر أثر االستنشاؽ؟ عند الفتيا. كنوصي بفعلها

إذا كنت ترل باألدلة طبعان أف ا١تضمضة كاالستنشاؽ . ىل تبطل صبلتو؟ كتبطل كضوءه. أ٘تضمض كصليت
 معي أنتم كلبل ال؟...كاجبة، ٖتكم على كضوءه بالبطبلف، كبالتإب ٖتكم على صبلتو

                                                 

 ، 1/212)، كمسلم  (159 ، رقم 1/71 )م، كالبخار (10729 ، رقم 2/518)، كأٛتد  (34 ، رقم 1/19)أخرجو مالك  (1)
كأخرجو  . (1438 ، رقم 4/286)، كابن حباف  (409 ، رقم 1/143)، كابن ماجو  (88 ، رقم 1/66 )م، كالنسائ (237رقم 
 ، رقم 2/363) األكسط ُب، كالطَتا٘ب  (673 ، رقم 1/208)، كأبو عوانة  (527 ، رقم 1/454)إسحاؽ بن راىويو : أيضنا 

 ( .238 ، رقم 1/51 )م، كالبيهق (2238

 .6: ا١تائدة (2)
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إف كنت ال ترل أف ا١تضمضة من الفرائض، كإ٪تا تصنفها ضمن ا١تستحبات من أفعاؿ الوضوء، 
 .لكن احرص على االستنشاؽ؛ ألنو من مكمبلت الوضوء. صبلتك صحيحة ككضوءؾ صحيح: تقوؿ

  .ٗتتلف الفتول ىنا كإف كاف اٞتميع يأمركف باالستنشاؽ كاالستنثار
كاألقرب إٔب األدلة كإعما٢تا الثا٘ب، ال تبطل صبلة مسلم ٔتا يظهر ٕب كال كضوءه بًتكو كلو عمدان، 

تدخل ُب ا١تستحبات غسل اليدين قبل . ألهنا ليست من فرائض الوضوء، كفرائض الوضوء ا١تذكورة ُب اآلية
 .    الوضوء

 ذكرنا ىذه (ِمْ  َماٍء َفَجَعَل ِبَها َىَكَذا َأَضافَ َها ِإَلى َيِدِه اأْلُْخَ ى) أم أخرل (ثُمَّ َأَخَذ َغْ َفةً )
 . ا١تسألة قبل قليل

كلتا يديك ٕتمع بو ا١تاء . إذا كنت ٕتمع ا١تاء من الصنبور، تدخل كلتا يديك ُب غسل الوجو فقط
إذا كنت تغرؼ من إناء، فيكوف الغرؼ باليمٌت، كتفرغ شيئان منها على اليسرل . كتغسل هبما كجهك

ىكذا أضاؼ، أم أفرغ من يديو اليمٌت على يده . لتشًتؾ اليداف ُب غسل الوجو كما قررناه قبل قليل
فتبث أف السنة ُب غسل الوجو، غسلها باليدين معان، كىذا ىو الدليل . اليسرل با١تاء ليغسل كجهو هبما
 . للًتٚتة اليت ترجم هبا البخارم

 ىنا أشكل ما (فَ َ َسَل ِبَها َيَدُه اْلُ ْمَنى) أم ثالث (فَ َ َسَل ِبِهَما َوْجَهُو ثُمَّ َأَخَذ َغْ َفًة ِمْ  َماءٍ )
كيف يغسل هبا اليمٌت؟ . قررناه قبل قليل أف الغرؼ يكوف باليمٌت، ككيف يغسل إذا غرؼ ا١تاء بيده اليمٌت

البد يستخدـ اليسرل، كيف سيغسل؟ أنت قل ٕب كيف؟ البد لليسرل، فهل ستغرؼ ا١تاء باليسرل إذا 
كنت تتوضأ من غرؼ؟ أـ تأخذ باليمٌت كتفرغها على اليسرل كتغسل؟ أـ تأخذ باليمٌت ٍب تديل هبا على 

 الذراع كتستخدـ اليسرل ُب تعميم ا١تاء؟ 
تأخذ ا١تاء بغرفتك اليمٌت، ٍب تذيلو . الصفة الثالثة ىي اليت نٌص عليها الفقهاء، كأكثركا من ذكرىا

. تقلبو ىكذا حىت يسيل على الذراع مستخدمان اليسرل ُب الدلك حىت تضمن كصوؿ ا١تاء إٔب ٚتيع العضو
كتكرر ىذه العملية ثبلثة مرات، تكوف بذلك قد غسلت اليمٌت دكف اٟتاجة إٔب أف تغرؼ، إٔب أف تغرؼ 

 .  باليسرل
 .  ال إشكاؿ ىنا؛ ألف الغرؼ باليمُت(ثُمَّ َأَخَذ َغْ َفًة ِمْ  َماٍء فَ َ َسَل ِبَها َيَدُه اْلُ ْسَ ى)
 ىنا فيو اختصار ُب الركاية كسيأٌب حديث عثماف كغَته أف أخذ ١تسح الرأس ماءن (ثُمَّ َمَسَح ِبَ ْأِووِ )
كأف ظاىر الركاية ىنا ا١تختصرة أنو مسح الرأس ٓب يأخذ لو غرفة، كالصواب يأخذ لو غرفة جديدة . جديدان 
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كسيأٌب هبذا . غَت الغرفة اليت غسل هبا يده اليسرل، يأخذ لو غرفة من ماء ٯتسح رأسو كمع رأسو أذنيو
 . تفصيل أكثر ُب صفة مسح الرأس إف شاء اهلل تعأب كنتحدث عنو ُب حينو

 ألف الرش (رشّ ) ىنا أشكلت كلمة (ثُمَّ َأَخَذ َغْ َفًة ِمْ  َماٍء فَ َ شَّ َعَلى رِْجِلِو اْلُ ْمَنى َحتَّى َغَسَلَها)
فالرش ىنا .  تزيل اإلشكاؿ(َحتَّى َغَسَلَها)لكن كلمة . يقتضي عدـ إسالة ا١تاء، ىذا ا١تفهـو من كلمة الرش

كأنت إذا أخذت ماءن بيدؾ كصببتو على قدمك، ىو . يفسر بأنو أخذ ا١تاء باليد كصبو على القدـ صبان 
 .أقرب إٔب القطرات كقطع ا١تاء ا١تتفرقة منو إٔب اإلسالة ا١تتتابعة

خذ ماء بيدؾ كاقلبو على قدمك، ينزؿ ا١تاء على قدمك متقطعان، على قطرات كبَتة غَت متصلة ُب 
 .كاإلسالة تقتضي تتابع ا١تاء بعضو إثر بعض من دكف انقطاع. الغالب

فالرش ىنا ال تفهم منو أنو ال يقتضي اإلسالة؛ كإ٪تا ىو إفراغ ا١تاء من اليد على القدـ، مع ا١تسح 
 ففيو إبطاؿ ١تن اكتفى با١تسح على (َحتَّى َغَسَلَها) الذم أزاؿ اإلشكاؿ كلمة. كالٌدلك حىت غسلها

القدمُت كما ىو مذىب الركافض كغَتىم، أك ٣ترد يعٍت رش القدمُت با١تاء دكف اإلنقاء؛ ألنو سيأٌب معنا 
 مر ، حديث عبد اهلل بن عمر بن العاص(1)((ويل لألعقاب م  النار)): حديث كقد مر ُب كتاب العلم

 ". باب من رفع صوتو بالعلم"معنا ُب كتاب العلم ُب 
١تا كانوا ُب غزكة مع النيب صلى اهلل عليو كسلم، كحضرهتم الصبلة كا١تاء قليل، فصاركا يتوضؤكف 
 .كٯتسحوف على أقدامهم مسحان ىكذا، يأخذ ا١تاء كيسمح لقلة ا١تاء كاستعجا٢تم؛ ألف الصبلة أدركتهم

 ((النارم  ويل لألعقاب )): فلما رآىم النيب صلى اهلل عليو كسلم فعلوا ذلك، صرخ بأعلى صوتو
إال إذا كنت البسان جوربُت أك خفُت بالشركط . ال يكتفي با١تسح، ٬تب أف يعمم القدـ كلها غسبلن 

البد من الغسل، كالغسل . أما من دكف ذلك، ال ٬تزئ ا١تسح كال الرش. الشرعية، ٘تسح ال بأس بذلك
 . يقتضي أف يسيل ا١تاء على القدـ، كيقتضي أف يعمها

كالكعباف ٫تا العظماف الناتئاف . كالقدـ ا١تراد غسلها ىي القدـ كلها إٔب الكعبُت، كما نصت اآلية
. فإف ٕتاكزت على ذلك، فهذا مستحب على ما مٌر من حديث الغر احملجلُت. ُب ملتقى الساؽ بالقدـ
 . لكن دكف ذلك ال ٬توز

كا١تستعجل ُب الوضوء ُب الغالب، حىت لو كضع يده ٖتت الصنبور، األعقاب كىو مؤخر القدـ 
ال يصلو ا١تاء ُب الغالب، حىت يديره بيده إليو كٯتسحو، أك . العقب، العقب ىو هناية القدـ، هناية القدـ

                                                 

 ."باب من رفع صوتو بالعلم"، 58:  صحيح البخارم، رقم (1)
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فلما رآىم النيب صلى اهلل عليو كسلم . يعمم قدمو ُب ا١تاء تعميمان، كإال ال يصل ا١تاء إٔب العقب ُب الغالب
 دؿ على أنو ال يكتفى ٔتسح القدمُت، كال بغسل بعضهما، كال ((ويل لألعقاب))يفعلوف ذلك، صرخ 

: كالغسل يقتضي اإلسالة، كيقتضي تعميم العضو كلو إٔب الكعبُت كما أمر اهلل. بالرش؛ كإ٪تا ٬تب الغسل
 .﴾َوَأْرُجَلُكْم ِإَلى اْلَكْع َ ْ  ِ ﴿

ثُمَّ َأَخَذ َغْ َفًة ُأْخَ ى فَ َ َسَل ِبَها رِْجَلُو يَ ْعِني اْلُ ْسَ ى ثُمَّ قَاَل َىَكَذا رَأَْيُ  َرُووَل اللَِّو َصلَّى اللَُّو )
. اقرأ الذم بعده.  كجو الشاىد كما ٝتعت(َعَلْ ِو َوَولََّم يَ تَ َوضَّأُ 

 
 باب التَّْسِمَ ِة َعَلى ُكلّْ َحاٍل َوِعْنَد اْلِوقَاعِ 

 
 .(باب التَّْسِمَ ِة َعَلى ُكلّْ َحاٍل َوِعْنَد اْلِوقَاعِ )
ثَ َنا َج ِيٌ  َعْ  َمْنُصوٍر َعْ  َواِلِم ْبِ  أَِبي اْلَجْعِد َعْ  ُكَ ْيٍب َعْ  اْبِ  ) ثَ َنا َعِليُّ ْبُ  َعْ ِد اللَِّو قَاَل َحدَّ َحدَّ

ُلُغ النَِّ يَّ َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم قَالَ  َنا : َع َّاٍس يَ   ْ َلْو َأنَّ َأَحدَُكْم ِإَذا أََتى َأْىَلُو قَاَل بِاْوِم اللَِّو اللَُّهمَّ َجنّْ  ْ
نَ ُهَما َوَلٌد َلْم َيُض ُّهُ  تَ َنا فَ ُقِضَي بَ   ْ  .(اللَّْ طَاَن َوَجنّْْب اللَّْ طَاَن َما َرزَق ْ

أكالن ذيكر حكم الوضوء، كفضلو، . الباب األكؿ ريتب. من ىذا الباب رجع البخارم للًتتيب ا١تتسق
 .ٍب ذكر ا١تواضع اليت يستحب فيها ٗتفيف الوضوء، كا١تواضع اليت ييسبب فيها. كشرفو، كالغر احملجلُت

لكن دخل علينا غسل الوجو .  ٍب ىنا مناسبة ألف تأٌب التسمية؛ ألهنا ىي مبادئ كمفاتيح العمل
. دخوالن قد يبدك منو أنو تقدـ عن موضعو؛ ألنو سيأٌب بعد التسمية كبعد بعض األحكاـ صفة الوضوء

 .فاألنسب أف يكوف مع الصفة ال مع ا١تقدمات، كالعلم عند اهلل
لكن مىت تقوؿ تسمية؟ كمىت تقوؿ بسملة؟ تقوؿ بسملة إذا .  التسمية ىي البسملة(باب التَّْسِمَ ةِ )

: ال تقوؿ للقائل. تسمي ما تقوؿ تبسمل غلط. أردت ذات األلفاظ، كتقوؿ تسمية إذا أردت فعلك أنت
أما البسملة فهي اختصار . انتبهتوا كلبل ال؟ ا١تصدر التسمية؛ ألهنا فعلك. عند الفعل تقوؿ ٝتي. بسمل

اختصار يشبو العنواف . ال حوؿ كال قوة: اٟتوقلة. للكلمة كاٟتمدلة كاٟتوقلة كاٟتيعلة، يعٍت حي على الصبلة
 .للفحول

. لو ٓب يكن عارؼ ما يدرم ما معٌت حوقلة.  ك٬تب أف يكوف من ٝتعها، عارؼ ىذا االصطبلح
انتبهتوا معي . فإذف يكوف االصطبلح يعرفو ا١تتكلم كالسامع. ٯتكن يقوؿ مدينة كال قرية، ما يدرم ٦تكن
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ٛتىًٍدٍؿ، ايش ٛتدؿ؟ ما فيو فعل ُب اللغة اٝتو : كلبل ال؟ لكن ُب الفعل، تقوؿ التسمية، التحميد، ما تقوؿ
انتبهتوا كلبل ال؟ ىكذا . التحميد، التسبيح، التسمية. ٝتي، اٛتد، تأٌب بصيب الفعل. ٛتدؿ، كال بسمل

 .تستخدـ
لو كاف يريد يذكر ما . ليس اآلف ا١تقصود ذكر ألفاظ التسمية. قلنا التسمية أم قولك ٢تا، فعلك ٢تا

يريد يشرح لك . ىي ألفاظ التسمية، لقاؿ البسملة يريد يبُت لك أف البسملة ىي بسم اهلل الرٛتن الرحيم
فهمت معي كلبل . لكن ىو يريد ا١تواضع اليت يستحب لك فيها أف تسمي اهلل. ألفاظها، كيبُت لك ألفاظها

 ال؟
 (بَاب التَّْسِمَ ِة َعَلى ُكلّْ َحالٍ ): البخارم ُب الًتٚتة ىذه قاؿ. فقاؿ التسمية، أم مىت تسمي اهلل

ليعطي لنا حكمان أف كل فعل تقدـ عليو، كل فعل يستحب لك أف تستفتحو بتسمية اهلل، تيمنان كتربكان 
ُب خركجك من بيتك، ُب دخولك إٔب بيتك، ُب الدخوؿ كا٠تركج، ُب الدخوؿ إٔب . باسم اهلل رب العا١تُت

 . ا١تسجد، ُب طعامك، ُب شرابك، ُب نومك
 كلذلك قاؿ التسمية على كل حاؿ إٔب ؛أم فعل تقدـ عليو، عود لسانك التسمية أف تسمي اهلل

حىت ُب . أشد اٟتاالت رٔتا يعٍت قد يظهر من أنو من أبعد األشياء عن الذكر كالعبادة؛ كىي ا١تعاشرة الزكجية
 .ىذه، تستفتحها بالتسمية، تسمي اهلل

كما كجو إدخاؿ ىذه الًتٚتة ُب الوضوء؟ ىناؾ مسألة، التسمية عند الوضوء أم قبل البداية ُب 
ىل تشرع ... الوضوء ىل تسمي أك ال تسمي؟ فإف كنت تسمي، ىل تسمي كجوبان أـ تسمي استحبابان؟

 التسمية قبل الوضوء أـ ال؟ 
فإذا شرعت التسمية . (بَاب التَّْسِمَ ِة َعَلى ُكلّْ َحالٍ ) تشرع عند اٞتماىَت، أخذان بالعمـو :اٞتواب

 .على كل حاؿ كعند اٞتماع، فلها أف تيشرع فيما ىو من العبادات أك ا١تقدمات أكٔب كتشريع
 ((  صَلة ب     هارة و  وضوء لم  لم يسم اهلل)): كرٔتا استدؿ بعضهم باٟتديث ا١تشهور

للبخارم، ال " التاريخ األكسط"كاٟتديث شاذ معلوؿ طعن فيو اإلماـ أٛتد، كموجود البحث فيو مفصل ُب 
صح كلبل ال؟ ال كضوء ١تن ٓب يذكر اسم اهلل، . إذ لو قلت بو، ألفسد كضوء من ٓب يسمً . يصح مطلقان 

. معناه من يتوضأ كٓب يسًم، كضوؤه باطل، كبالتإب الصبلة باطلة، كٓب يقل بذلك أحد من الفقهاء فيما أعلم
بقي مشركع، نعم مشركع كلكنو على باب االستحباب كالتيمن على باب الوجوب؛ ألنك ١تا تقوؿ ٬تب، 

 فهمتم ىذا الكبلـ كلبل ال؟. إذا فيقد الوجوب، تبطل العمل أنت تفسده
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 ىذا مؤدل كلمة ٬تب؛ ألنو ٨تن رٔتا نستخدـ كلمة ٬تب ُب باب التأكيد عندما ٨تث غَتؾ على 
لكن تريد تؤكده عليو، ٬تب عليك أف هتتم بالصبلة . الفعل كلو كاف الفعل مستحبان، تعرؼ أنو مستحب

لكن ُب باب التنظَت الفقهي كالفتيا، . ٬تب ىنا ما تريد تشرع، لكن تريد ٖتفز. النافلة، ٬تب عليك أف توتر
كٓب يبطل . معناه إذا ٓب يسمي فالوضوء باطل كالصبلة بالتإب باطلة" ٬تب. "٢تا مؤدل معُت" ٬تب"كلمة 

 . فقيو من الفقهاء كضوء مسلم كال صبلتو بًتؾ التسمية، لعدـ الدليل ا١توجب
فتبقى التسمية على . كاٟتديث ا١تذكور كما قلت لكم طعن فيو كبار األئمة، البخارم كأٛتد كغَت٫تا

 .سبيل االستحباب عند الوضوء، كعند يعٍت غَت الوضوء كالوقاع
١تا كاف البخارم . كلمة كعند الوقاع شوؼ ىنا كيف العآب الفقيو يستنبط األحكاـ(َوِعْنَد اْلِوقَاعِ )

يريد، اآلف ٨تن ُب كتاب الطهارة كالوضوء، كيريد أف يرغبك ك٭تثك على أف تسمي عند الوضوء، ما 
يوجب؛ ألنو اتفقنا أف الوجوب ليس لو دليل، كحىت االستحباب ما عنده دليل نصي يثبت أف النيب صلى 

فهنا يرجع لؤلحكاـ العامة، أك األدلة العامة، أك ما . اهلل عليو كسلم ٝتى قبل الوضوء، كال عن الصحابة
 . يسمى بالدليل األكٔب

 فإذا كاف عند الوقاع كىي من أبعد األمور حسان عند الناس عن ذكر اهلل، الوقاع (َوِعْنَد اْلِوقَاعِ )
كإذا اتبعت ما أحل اهلل، إعفاؼ نفسك عن . تعرؼ يعٍت بعيد فيما نفهم كإف كاف يدخل ُب عمـو التشريع

 لكن (1)((وفي بضع أحدكم صدقة)): قاؿ عليو الصبلة كالسبلـ. ما حـر اهلل، أنت مأجور على كل حاؿ
 . ليس ُب مفهـو التعبد ا٠تاص الذم نفهمو

فإذا كاف عند الوقاع، شرعت التسمية كريغب فيها، فلها أف تكوف عند الوضوء الذم ىو مبتدأ 
 . الصبلة كمفتتحها كمقدمها من باب أكٔب، ١تا فيقد الدليل ا٠تاص

٬ترم العمـو على كل حاؿ كما جرت بو السنن كاآلثار، التسمية تستخدـ ُب بداية األعماؿ، أك 
إذا كاف عند الوقاع مشركع كمستحب، فأف يشرع عند الوضوء يعٍت من باب . الدليل أكٔب فذكر عند الوقاع

فإف أيعجب أك ناسب ىذا االستدالؿ كإال يعٍت أنت كما قلنا كلذلك ما ندخلها ُب الوجوب . أكٔب
التسمية، مطلقان عند الوجوب؛ ألف األدلة كما ٝتعت إما أدلة عامة، أك دليل  أكٔب كىي ال تفيد الوجوب 

أما ما سول ذلك . عند أحد من الفقهاء، إال بشركط معينة، كقضايا معينة، كموافقات معينة قد ٭تتاج ٢تا
 .   ٍب أكرد اٟتديث، كىو يعٍت يأٌب ُب كتاب النكاح. فبل

                                                 

  . "باب بياف أف اسم الصدقة يقع على كل نوع من ا١تعركؼ"، 1674: صحيح مسلم، رقم (1)
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ثَ َنا َعِليُّ ْبُ  َعْ ِد اللَّوِ )  . ىو ا١تديٍت(َحدَّ
 . ابن عبد اٟتميد(َج ِي ٌ )
 .    ابن ا١تعتمر(َمْنُصورٍ ) 
.  مرٌ (َواِلِم ْبِ  أَِبي اْلَجْعِد َعْ  ُكَ ْيبٍ )
ُلُغ النَِّ يَّ َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولَّمَ )  ُلغُ ) كلمة (يَ   ْ يبلب النيب صلى اهلل عليو كسلم،  . من صيب الرفع(يَ   ْ

ىذه كلها صيب تدؿ على أف اٟتديث مرفوع إٔب النيب . أك يبلب بو النيب صلى اهلل عليو كسلم، أك مرفوعان 
 . صلى اهلل عليو كسلم

. كلكنها جاءت على سبيل التحضيض. ُب االمتناع  لو ىنا ليست على باهبا(قَاَل َلْو َأنَّ َأَحدَُكمْ )
أما لو أف، فتكوف لو ىنا  (أما لو أف أحدكم): كلذلك ُب ركاية اٟتديث ُب كتاب النكاح إذا رجعت ٕتد
 .    على التحضيض كالًتغيب، ليست على باهبا ُب االمتناع

 .   أم جامع الرجل أىلو(َلْو َأنَّ َأَحدَُكْم ِإَذا أََتى َأْىَلوُ )
 .   أم قبل اٞتماع(قَالَ )
نَ ُهَما َوَلٌد َلْم َيُض ُّهُ ) تَ َنا فَ ُقِضَي بَ   ْ َنا اللَّْ طَاَن َوَجنّْْب اللَّْ طَاَن َما َرزَق ْ  (بِاْوِم اللَِّو اللَُّهمَّ َجنّْ  ْ

 : يستفاد من التسمية عند الوقاع فائدتاف
الشيطاف يشاركك .  أف ٭تفظ الرجل كأىلو نفسو من أف يشاركو الشيطاف ُب عشرهتا:ال ائدة األولى

إذا جئت تأكل، ما قلت باسم اهلل، سويت عزٯتة للشيطاف . طعامك كشرابك كفراشك إذا ٓب تسمي اهلل
  .كإذا جيت تشرب، كإذا جيت تواقع أىلك، فادرأ ىذا عن نفسك كعن أىلك بالتسمية. كحزبو

 لو قدر أف يقضي اهلل أف ٮتلق من ذلك الوقاع كلدان لك، يكوف ىذا الولد ٦تا :وال ائدة الثان ة
ييتيمن لو بالصبلح كا٠تَت، كال يكوف للشيطاف عليو سبيل ُب إغوائو إال ما يكوف كيقع عادة ٦تا البد منو، 

 .ليس ا١تقصود العصمة كلكن ا١تقصود عمـو اٟتاؿ كىذا لو تفصيلو
كفقنا اهلل كإياكم  من العلم النافع . نكتفي هبذا القدر اليـو كنواصل إف شاء اهلل على ما تعودناه

كالعمل الصاّب كاٟتمد هلل رب العا١تُت، كصلى اهلل كسلم على النيب األمُت كآلو كصحبو أٚتعُت كالسبلـ 
 .عليكم كرٛتة اهلل كبركاتو
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 الدرس الرابع
 

 كمن أنفسنا شركر من باهلل كنعوذ كنستغفره كنستعينو ٨تمده هلل اٟتمد إف الرحيم، الرٛتن اهلل بسم
 ال كحده اهلل إال إلو ال أف كأشهد. لو ىادم فبل يضلل كمن لو، مضل فبل اهلل يهده من. أعمالنا سيئات
. كثَتان  تسليمان  كسلم كأصحابو آلو كعلى عليو اهلل صلى كرسولو عبده ٤تمدان  نبينا أف كأشهد لو، شريك

 :بعد أما
 .تفضل ا٠تبلء، عند يقوؿ ما باب على كقفنا
 

 اْلَخََلءِ  ِعْندَ  يَ ُقولُ  َما باب
 األن  اء أش ف على والسَلم والصَلة العالم   رب هلل ال مد ال ح م، ال حم  اهلل بسم
.  والم ول  

 (.اْلَخََلءِ  ِعْندَ  يَ ُقولُ  َما باب): اهلل رحمو المصنف قال
ثَ َنا ُشْعَ ُة َعْ  َعْ ِد اْلَعزِيِز ْبِ  ُصَهْ ٍب أنَُّو قَاَل َوِمْعُ  أََنًسا يَ ُقوُل َكاَن النَِّ يُّ ): قال ثَ َنا آَدُم قَاَل َحدَّ َحدَّ

.  َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَعَلى آِلِو َوَولََّم ِإَذا َدَخَل اْلَخََلَء قَاَل اللَُّهمَّ ِإنّْي َأُعوُذ ِبَك ِمْ  اْلُخُ ِث َواْلَخَ اِئثِ 
.  تَابَ َعُو اْبُ  َعْ َعَ َة َعْ  ُشْعَ َة َوقَاَل ُغْنَدٌر َعْ  ُشْعَ َة ِإَذا أََتى اْلَخََلءَ 

.  َوقَاَل ُموَوى َعْ  َحمَّاٍد ِإَذا َدَخلَ 
ثَ َنا َعْ ُد اْلَعزِيِز ِإَذا َأرَاَد َأْن َيْدُخلَ   .(َوقَاَل َوِع ُد ْبُ  زَْيٍد َحدَّ

 كلمة ا٠تبلء ىو ا١تكاف الفارغ، ىو (باب َما يَ ُقوُل ِعْنَد اْلَخََلءِ ):  _عليو رٛتة اهلل_ يقوؿ اإلماـ 
كاستعَتت ىذه الكلمة ١تا تقضى بو اٟتاجة من التبوؿ كالتربز؛ ألهنم قدٯتان . الفضاء من األرض يسمى خبلء

أياـ العرب قدٯتان ما كانوا يتخذكف الكنف ُب بيوهتم؛ كإ٪تا يقضوف حاجتهم ُب ا٠تبلء، أم يعمدكف إٔب 
 . أماكن بعيدة قليبلن عن البنياف، فيعٍت يقضي اإلنساف بذلك حاجتو
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ككاف . فهذه الكلمة استعَتت من مكاف الذم تقضى فيو اٟتاجة، للمكاف الذم تقضى فيو اٟتاجة
شأف الصحابة كشأف النيب صلى اهلل عليو كسلم ىو شأف العرب األكؿ، ٓب يكونوا يتخذكف ُب بيوهتم 

كسيأٌب ٢تذا باب خاص؛ كىو باب خركج النساء إٔب التربز، سنذكر ىذه ا١تسألة كنفصل الكبلـ . الكنف
 .فيها

.  كمقصود ىذا الباب ذكر األدب البلئق الذم ينبغي أف يقـو بو ا١تسلم عند إرادتو قضاء حاجتو
فإف كاف ُب أرض خبلء، عند انفراده كانعزالو ك٫تو بقضاء حاجتو، كإذا كاف ُب الكنف، إذا أراد دخوؿ 

كالكنف ىذه ٖتضرىا . الكنيف ماذا يقوؿ؟ ألف قضاء اٟتاجة يلـز منو كما تعرؼ دخوؿ الكنيف
كينبغي على ا١تسلم أف ٭تتاط لنفسو فيما يسًته، . الشياطُت، كقضاء اٟتاجة أيضان يلـز منو كشف العورة

فهو مطالب بثبلثة آداب على كجو . كفيما يدفع عنو نظر كأذل عآب الشياطُت، كعآب اٞتاف الذم ال يراىم
 :التخصيص ككجو التحديد

 إذا أراد دخوؿ الكنيف أف يدخل بقدمو اليسرل؛ ألهنا موضع أذل كموضع قذر: األدب األكؿ .
فإذا دخلو يدخلو بقدمو اليسرل، كإذا خرج ٮترج بقدمو اليمٌت عكس األماكن احملًتمة كا١تساجد 

 .كالبيوت
 قبل دخولو، يسمي اهلل عز كجل ١تا جاء ُب حديث زيد بن أرقم كغَته . أف يسمي: كاألدب الثا٘ب

وت  ما ب   أع   الج  وعورات بني آدم أن )): ُب السنن أف النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ
اإلنساف يكشف عن سوأتو ..  فأنت ستكشف عن(1)((يقول ال جل إذا دخل الكن ف بسم اهلل

. كعورتو، قد ٭تتاط من الناس بالبنياف، كقد ٭تتاط من الناس بأف يعمد إٔب مكاف بعيد عن أنظارىم
وت  ما )). لكن كيف ٭تتاط من رؤية اٞتاف كالشياطُت؟ ال سبيل إٔب ذلك إال أف يذكر اسم اهلل
 كاٟتكم يشمل ((ب   أع   الج  وعورات بني آدم أن يقول ال جل إذا دخل الكن ف بسم اهلل

 .ا١ترأة أيضان 
 ىو الذم معنا ُب ىذا الباب، كىو أ٘ب يقوؿ ىذا الذكر أك ىذا الدعاء أك ىذا : كاألدب الثالث

.  كما سنشرح معناىا عندما نأٌب للحديث(أعوذ بك م  الخ ث والخ ائث): التعوذ
ىذه ثبلثة آداب ينبغي على ا١تسلم كا١تسلمة مراعاهتا عند إرادة دخوؿ الكنيف، أك اٟتوش الذم 

: يدخل بقدمو اليسرل، يسمي اهلل بقولو بسم اهلل، يذكر ىذا التعوذ. نسميو اليـو اٟتماـ لقضاء اٟتاجة

                                                 

  ".باب ما يقوؿ الرجل إذا دخل ا٠تبلء"، 293: سنن ابن ماجة،رقم (1)
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يسلم كيغنم كيسًت عورتو من اإلنس كاٞتن معان، كال يصيبو أذل  (اللهم إ٘ب أعوذ بك من ا٠تبث كا٠تبائث)
 .بإذف اهلل تعأب

أما إذا كماف ُب الفضاء أك .  يعٍت عند دخوؿ الكنيف لقضاء اٟتاجة(باب َما يَ ُقوُل ِعْنَد اْلَخََلءِ )
ُب أماكن ليس فيها الكنف، فإذا أراد أك ىٌم بكشف ثيابو، إذا ىٌم بكشف ثيابو لقضاء حاجتو، يسمي 

 .اهلل كيذكر الدعاء ا١تذكور
ثَ َنا آَدمُ ): قاؿ البخارم  .  ىو ابن أيب إياس(َحدَّ

ثَ َنا ُشْعَ ةُ )  .  ابن اٟتجاج(قَاَل َحدَّ
 .  يعٍت ابن مالك(َعْ  َعْ ِد اْلَعزِيِز ْبِ  ُصَهْ ٍب قَاَل َوِمْعُ  أََنًسا)
 قلت قبل قليل، كاف شأف النيب صلى (يَ ُقوُل َكاَن النَِّ يُّ َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم ِإَذا َدَخَل اْلَخََلءَ )

اهلل عليو كسلم كشأف الصحابة ىو شأف العرب األيكؿ، ٓب يكن ُب بيوهتم كنف، ٓب يكونوا يتخذكنو ُب 
فكانوا يذىبوف إٔب ا١تناصع، أك إٔب أماكن . بيوهتم، يتأففوف كيتعففوف كيأنفوف أف يتخذكا الكنف ُب بيوهتم

 . خارج البنياف يقضوف حاجتهم
 ٬تب أف تفهم ىذا، يعٍت إذا أراد أك عمد إٔب مكاف ما لقضاء (ِإَذا َدَخَل اْلَخََلءَ ): فمعٌت قولو

 ماذا يصنع؟. حاجتو
َكاَن النَِّ يُّ َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم ِإَذا َدَخَل اْلَخََلَء قَاَل اللَُّهمَّ ِإنّْي َأُعوُذ ِبَك ِمْ  اْلُخُ ِث ): قاؿ
 .ا٠تبث، كا٠تبائث: ىذه استعاذة باهلل سبحانو كتعأب من أمرين اثنُت (َواْلَخَ اِئثِ 

ا٠تيبيث، ٚتيع : أكالن ا٠تبث، أٚتعت الركايات ماعدا ركاية ابن عساكر على أهنا بضم ا٠تاء كالباء
ا٠تيٍبث بضم ا٠تاء كسكوف الباء، كا١تعٌت كاحد من : إال نسخة ابن عساكر. كا٠تبائث ٚتع خبيثة. خبيث

 .باب كتيب ككٍتب كرسيل كرٍسل، االختبلؼ ُب الضبط فقط كا١تعٌت كاحد
. كا٠تبائث ٚتع خبيثة، كفسركىا بإناث الشياطُت. كا٠تبث ٚتع خبيث، كفسركىا بذكور الشياطُت

فإذا استعذت باهلل عند دخولك . فإف ُب الشياطُت كُب عآب اٞتاف ذكرانان كإناثان، زكجُت كما ُب اإلنس
 .ا٠تبلء من ا٠تيبيث كا٠تبائث، حيفظتى بإذف اهلل من نظر كمن أذل ذكراف الشياطُت كإناثهم

كينبغي على ا١تسلم أف يعٌود نفسو ىذه التعويذة العظيمة عند دخوؿ ا٠تبلء، كيعلمها للصبياف 
الصغار؛ ألف الصبياف الصغار ال ٭تتاطوف يدخلوف ىكذا بسرعة ك٭تصل من ذلك شيء كثَت من األذل، 
تهد معهم ُب ذلك حىت يتعودكف ىذا الذكر كىذه التعويذة عند دخوؿ ا٠تبلء، حىت  فظوف ك٬تي فييعلموف ك٭تي
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 .عان ْتفظو جل كعبلم٭تفظهم اهلل ك٭تفظنا جم
الضمَت يعود على آدـ شيخ  (تَابَ َعوُ ).  ىو ٤تمد بن عرعرة البصرم(تَابَ َعُو اْبُ  َعْ َعَ ةَ ): قاؿ

. البخارم ُب اٟتديث، أم أف ٤تمد بن عرعرة تابع آدـ ابن أيب إياس ُب ركاية ىذا اٟتديث، عن شعبة
 ُب أم شيء؟. كا١تتابعة ُب أم شيء؟ البد ٢تا غرض

َكاَن النَِّ يُّ َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَعَلى آِلِو َوَولََّم ): ىو اآلف البخارم فقط يريد ٭ترر ا٠تبلؼ ُب لفظة
ا١تقصود أنو إذا أف يدخل كما فسرنا .  فإهنا قد تفهمها أف يقوؿ ىذا الذكر بعد الدخوؿ(ِإَذا َدَخَل اْلَخََلءَ 

ال معٌت أف .  يعٍت إذا أردًب القياـ إٔب الصبلة﴾ِإَذا ُقْمُتْم ِإَلى الصَََّلةِ ﴿: بو قولو تعأب ُب أكؿ كتاب الوضوء
يقوؿ ىذا الذكر بعد الدخوؿ؛ ألف النيب صلى اهلل عليو كسلم كاف من سنتو أف ال يذكر اهلل حاؿ األماكن 

 . القذرة ىذه، أك حاؿ قضاء اٟتاجة، أك ٨تو ذلك، فليس ُب اٟتماـ ذكر
كإذا دخلت خبلء، ال تتكلم، كال تذكر اهلل، كال ترد السبلـ حىت إال أمر ضركرم عاد البد منو 

أما غَت ذلك فبل ٬توز يعٍت الكبلـ، كال ينبغي، كليس من أخبلؽ ا١تسلمُت كال يعٍت من . ٟتاجة معينة
 .آداب ا١تؤمنُت، كال من سنة سيد ا١ترسلُت صلى اهلل عليو كسلم

فمحمد بن عرعرة ركل نفس اٟتديث عن شعبة .  يعٍت إذا أرادة أف يدخل(ِإَذا َدَخلَ )فا١تقصود 
 ىل خالف ابن عرعرة كآدـ غَتىم؟  (إذا دخل  ا٠تبلء): كما ركاه آدـ، ككافقو ُب اللفظة

 .   ا١تقصود بغندر ىو اٟتافظ ٤تمد بن جعفر البصرم(وقَاَل ُغْنَدرٌ ): نعم يواصل البخارم فيقوؿ
لكن خالف ابن عرعرة .  ٤تمد بن جعفر ا١تلقب بغندر، ركل نفس اٟتديث عن شعبة(َعْ  ُشْعَ ةَ )

كىذه أكضح؛ ألنو قلت لكم  (إذا أتى ا٠تبلء): فجاء ُب ركايتو (ِإَذا َدَخَل اْلَخََلءَ )كخالف آدـ ُب لفظة 
قبل قليل ٓب يكن ُب عهد النيب صلى اهلل عليو كسلم ُب بيوهتم كنف؛ كإ٪تا كانوا إذا أرادكا قضاء اٟتاجة 

 .ٮترجوف إٔب مكاف يسمى ا١تناصع، أك جهة البقيع، أك جهة كذا أماكن بعيدة عن البنياف يقضوف حاجتهم
 فا١تقصود إذا دخل ا٠تبلء، ال تظن ىناؾ بنياف معُت كما نصنع اآلف ُب بيوتنا، نسميو اٟتماـ أك 

يعٍت إذا خرج كابتعد عن  (إذا أتى)ُب ركاية غندر عن شعبة  (إذا دخل)فػ. ما كاف ىناؾ بنياف. الكنيف
 . الناس، كقصد مكانان يسًته عنهم لقضاء حاجتو

 ككاف عليو الصبلة كالسبلـ (ِإَذا َدَخَل اْلَخََلَء قَاَل اللَُّهمَّ ِإنّْي َأُعوُذ ِبَك ِمْ  اْلُخُ ِث َواْلَخَ اِئثِ )
إذا ذىب ا١تذىب أبعد، إذا أراد قضاء حاجة لو، أبعد عن الناس كاختار لو مكانان بعيدان عنهم ٘تامان احتياطان 
كما قلنا قبل قليل من قضية يعٍت أذية الناس بشيء من ذلك، أك سًتان للعورة؛ ألف قضاء اٟتاجة يلـز منو 
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  .أيضان ىناؾ لفظة أخرل ُب ركاية أخرل .كشف العورة
 .  بيودىكي، أحد كبار شيوخ البخارمتَّ  ا١تقصود ٔتوسى ىو موسى بن إٝتاعيل ا١تًنػٍقىرم اؿ(َوقَاَل ُموَوى)
بيودىكي ركل اٟتديث ىذا لكن ليس عن شعبة؛ كإ٪تا عن تَّ  أم أف موسى بن إٝتاعيل اؿ(َعْ  َحمَّادٍ )

قلت لكم ُب دركس . ىنا ىو اٟتافظ اإلماـ ٛتاد بن سلمة، أبو سلمة البصرم، إماـ مشهور ٛتاد. ٛتاد
 :سابقة إذا كنتم تذكركف أف ُب البصرة ثبلث أئمة، كبار كلهم اٝتهم ٛتاد

 ٛتاد بن سلمة ىذا. 
 كٛتاد بن أسامة، أبو أسامة البصرم. 
 كٛتاد بن زيد البصرم .

. ٛتاد بن زيد، كٛتاد بن أسامة، أخرج عنهم البخارم كثَتان ُب الصحيح ككذلك مسلم كبقية الستة
، كىو اإلماـ ٛتاد بن سلمة أبو سلمة البصرم، فهذا ٓب ٮترج لو البخارم ُب اٞتامع  أما الذم بقي معنا اليـو

 . الصحيح إال ُب ا١تتابعات كما ىنا، ىذه متابعة اآلف
كا١تقصود منها ٖترير لفظة ىل إذا دخل كال إذا أٌب، ما ىي لفظة ركاية ٛتاد، ٖترير اللفظة فقط، كٓب 

ليس . اللهم إال موضعان كاحدان فقط ُب الصحيح كلو. يعتمده البخارم ُب األصوؿ؛ كإ٪تا يذكره ُب ا١تتابعات
ٟتماد بن سلمة حديثان موصوالن، ركاه عنو البخارم ُب الصحيح إال كاحد حديث فقط ال غَت، كٕتدكنو ُب 

 ".الرقاؽ"كتاب 
، كركل فيو اٟتديث "باب ما يتقى من فتنة ا١تاؿ"، ٕتد باب اٝتو "الرقاؽ"إذا ذىبت لكتاب 

لو أعطي اب  آدم وادياً م  )): ا١تشهور البخارم حديث أيٌب كغَته أف النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ
ذىب لتمنى ثان اً ولو أعطي الثاني لتمنى الثالث و  يمأل فم اب  آدم إ  الت اب ويتوب اهلل على م  

  (1)(.(تاب
قاؿ لنا أبو : البخارم يقوؿ ((وقال لنا قال لنا أبو الول د)): ُب آخر ىذا الباب، ٧تد النص التإب

 أم عن ((ع  ثاب )) ا١توضع الوحيد ك ىذا ق((حدثنا حماد ب  ولمة)). الوليد كا١تقصود بو الطيالسي
 يعٍت ىذا الكبلـ الذم قالو ((كنا نظ  أن ىذا م  الق آن: ع  أن  ع  أبي اب  كعب أنو قال))البنا٘ب 

لو أعطي اب  آدم وادياً م  ذىب لتمنى ثان اً ولو أعطي ثان اً )): النيب صلى اهلل عليو كسلم كىو قولو
كنا )).  لببلغة الكبلـ، بعضهم ظنو قرآنان ((لتمنى ثالثاً و  يمأل فمو إ  الت اب ويتوب اهلل على م  تاب
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 السورة (1)﴾((2 ) َحتَّى زُْرُتُم اْلَمَقاِب َ (1 )أَْلَهاُكُم التََّكاثُ  ُ ﴿: نظ  أن ىذا  ق آناً حتى نزل قولو تعالى
 .ا١تشهورة

قال لنا أبو الول د حدثنا حماد ب  ولمة ع  ثاب  ع  أن  )): فهذه اللفظة فقط، ىذه الركاية
 يعٍت اٟتديث السابق ((كنا نظ  أن ىذا م  الق آن)):  كىي كما تسمع ركاية موقوفة((ع  أبّي أنو قال

 .السورة بطو٢تا كلها يعٍت (﴾أَْلَهاُكُم التََّكاثُ  ُ ﴿: حىت نزؿ قولو تعأب))
 فهذا ىو ا١توضع الوحيد ُب الصحيح كلو اللي ٦تكن نعتربه ركاية موصولة ٟتماد بن سلمة ُب 

 .   صحيح البخارم، كما عدا ذلك فهو ُب باب ا١تتابعات
ركايتو عن ٛتاد ككافق آدـ بن عرعرة ُب ركايتهم عن   ٛتاد كافق موسى بن إٝتاعيل ُب(ِإَذا َدَخلَ )

 .   (كان الن ي صلى اهلل عل و وولم إذا دخل الخَلء قال)): شعبة، ُب لفظة
شقيق اإلماـ اللي قبل قليل قلت   ىو اٞتهضمي البصرم،(َوقَاَل َوِع ُد ْبُ  زَْيدٍ ): قاؿ البخارم أيضان 

 لكم ُب البصرة ثبلثة اٝتهم ٛتاد منهم ٛتاد بن زيد، قلت ىذا قبل قليل كلبل ال؟ 
أخوه ىو ىذا سعيد بن . ٛتاد بن زيد بن درىم اٞتىٍهضىمي البصرم، إماـ عظيم مشهور أبو سليماف

لكن بينهما فرؽ كبَت ٛتاد بن زيد إماـ كبَت، ركايتو . زيد، ابن درىم اٞتهضمي البصرم، أخو ٛتاد بن يزيد
 .منتشرة ُب الكتب الستة

ليس لسعيد بن .  أما سعيد بن زيد شقيقو ىذا، ليس لو ُب الصحيح كلو سول ىذا اٟتديث ا١تعلق
 .   زيد بن درىم اٞتهضمي البصرم شقيق اإلماـ ٛتاد بن زيد ُب صحيح البخارم إال ىذا ا١توضع ال غَت

ثَ َنا َعْ ُد اْلَعزِيِز َع  ابِ  ُصَه ب ِإَذا َأرَاَد َأْن َيْدُخلَ )  كىي أكضح الركايات (َوقَاَل َوِع ُد ْبُ  زَْيٍد َحدَّ
 . ُب ا١تقصود
. إذا ىٌم بإتياف ا٠تبلء كأراده عليو الصبلة كالسبلـ (ِإَذا َأرَادَ )
 فهذه ا١تتابعات مقصودىا ٖترير كملة ىل إذا (قَاَل اللَُّهمَّ ِإنّْي َأُعوُذ ِبَك ِمْ  اْلُخُ ِث َواْلَخَ اِئثِ )

كا١تتابعات يتوسع فيها اإلماـ ُب الركاية عن ركاة رٔتا فيهم مطعن . دخل، أك إذا أتى، أك إذا أراد أف يدخل
لكن ليس ا١تقصود اآلف الركاية عنو؛ كإ٪تا . مثل سعيد بن زيد، تكلموا فيو من جهة حفظو، سيء اٟتفظ

. ا١تقصود ٖترير اللفظة، فييتساىل ُب ذلك، لذلك أكرده ُب ا١تتابعات
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 باب َوْضِع اْلَماِء ِعْنَد اْلَخََلءِ 
 
  .(باب َوْضِع اْلَماِء ِعْنَد اْلَخََلءِ ) 

ثَ َنا َوْرقَاُء َعْ  ُع َ ْ ِد اللَِّو ْبِ  أَِبي ) :قال ثَ َنا َىاِشُم ْبُ  اْلَقاِوِم قَاَل َحدَّ ثَ َنا َعْ ُد اللَِّو ْبُ  ُمَ مٍَّد قَاَل َحدَّ َحدَّ
َأنَّ النَِّ يَّ َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم َدَخَل اْلَخََلَء فَ َوَضْعُ  َلُو _ رضي اهلل عنهما_ َيزِيَد َعْ  اْبِ  َع َّاٍس 

 . (َوُضوًءا قَاَل َمْ  َوَضَع َىَذا فَُأْخِ َ  فَ َقاَل َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم اللَُّهمَّ فَ قّْْهُو ِفي الدّْي ِ 
يعٍت فقو الباب، ال بأس أف يعٌد اإلنساف لنفسو ا١تاء  (باب َوْضِع اْلَماِء ِعْنَد اْلَخََلءِ ): يقوؿ اإلماـ

كال يأس أف يعد لو ا١تاء غَته، كزكجة، أك ابن، أك . للوضوء قبل دخولو ا٠تبلء، حىت إذا فرغ من ا٠تبلء توضأ
 .تلميذ، أك ٨تو ذلك، ىذا تقريبان فقو الباب

بعض الشراح ذكر أيضان لطيفة ال بأس من ذكرىا، كىو أنو ١تا علم ابن عباس أف من دأب النيب 
ٯتكن نضيف ىذا . صلى اهلل عليو كسلم كعادتو أنو كلما قضى حاجتو توضأ كلو ٓب يكن كقت صبلة
ىذه ٯتكن أف تكوف . كسنة، أف من السنة أف تتوضأ كلما أتيت ا٠تبلء، كلو ٓب يكن ذلك كقت صبلة

ٍب أكرد اٟتديث الذم مٌر معنا ُب كتاب العلم، كشرحناه بالتفصيل هبذا . إضافة جديدة ُب ىذا الباب
 .السند

ثَ َنا َعْ ُد اللَِّو ْبُ  ُمَ مَّدٍ ): قاؿ  ىو اٟتافظ ا١تشهور با١تسند، من أكائل من أدخل ا١تسند كصنف (َحدَّ
 .  ا١تسند ُب ببلد ما كراء النهر، كىو ٓتارم بلدم اإلماـ، كأحد كباره كقدماء شيوخو

ثَ َنا َىاِشُم ْبُ  اْلَقاِومِ ) أحد٫تا من رجاؿ : ُب الكتب الستة اثناف ٭تمبلف ىذا االسم (قَاَل َحدَّ
ىاشم بن قاسم بن مسلم . الشيخُت، كىو ىاشم بن قاسم الذم معنا اآلف ابن مسلم، ىذه مهمة جدان 

ثقة، ثبت، إماـ، كانت فيو ىيبة العلم، ككاف أتاه اهلل كما قاؿ اهلل تعأب . الليثي البغدادم، يكٌت أبا النظر
عن جالوت أتاه اهلل بسطة ُب العلم كاٞتسم كا١تاؿ معان، صاحبنا ىذا ُب ا١تاؿ ثرم ما شاء اهلل، كُب اٞتسم 

عمبلؽ، كُب العلم إماـ؛ كلذلك لقبوه قيصر مثل لقب ملوؾ الرـك ىؤالء، ككانت فيو شيقرة حىت ما شاء اهلل 
 فُت ٖتصل ىذه؟ . ٚتاؿ، كجسم، كماؿ، كعلم. يؤٌب اهلل الفضل من يشاء

لكن لو جاء ٚتيل كطويل لكن أبلو، يقولوف لو . ىذا فضل اهلل يؤتيو من يشاء، لقبوه القيصر
لكن ١تا العلم، العلم رفع . ىؤالء، ىذا يناسبو.. قيصر؟ مو قيصر نشوؼ لو اسم من األٝتاء حق ا١تعاصرين

: أما ٝتعت قوؿ الشاعر. شأنو
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 من فاتو العلم كأخطأه الغٌت

 فهو كالكلب على حد سواء  

   
ٝتيو اآلخر كُب طبقتو ىاشم .  ىاشم بن قاسم بن مسلم الليثي، ىذه الذم ركايتو ُب الصحيحُت

بن قاسم بن شيبة، أيضان البصرم ىذا بغدادم كذاؾ بصرم، ذاؾ ضعيف ابن شيبة ضعيف كسيء اٟتفظ، 
توُب ىاشم بن . ليس لو إال ركاية قليلة ُب بعض السنن عند الًتمذم كأيب داككد، كليس من رجاؿ الشيخُت

 .207 سنة 207قاسم ىذا أبو النظر قيصر 
ثَ َنا َوْرقَاءُ )  ىو ابن عمر، كرقاء بن عمر اليشكرم البكرم، اليشكرم بطنو من بكر، (قَاَل َحدَّ

من أفراد الكتب الستة، ليس ُب رجاؿ الكتب الستة . لذلك يقاؿ اليشكرم البكرم، كوُب يكٌت أبا بشر
. فحيثما مٌر بك كرقاء ُب سند ُب الكتب الستة، فهو ابن عمر اليشكرم مباشرة. من اٝتو كرقاء سول ىو

صدكؽ، احتمل األئمة حديثو ككثقو بعضهم إال ُب ركايتو عن منصور بن معتمر، فهي ركاية لينة، كلذلك 
. أخرج عنو البخارم حديثان قليبلن من غَت ركايتو عن منصور بن ا١تعتمر

ىو ا١تكي  أيضان من ثقات التابعُت، كثَت اٟتديث، إماـ، ركايتو معتمدة ُب  (َعْ  ُع َ ْ ِد اللَِّو ْبِ  أَِبي َيزِيدَ )
. 126توُب  عبيد اهلل بن أيب يزيد ا١تكي سنة . الستة كلها

بفتح الواك؛ ألف  (َعْ  اْبِ  َع َّاٍس َأنَّ النَِّ يَّ َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم َدَخَل اْلَخََلَء فَ َوَضْعُ  َلُو َوُضوًءا)
.   كالويضوء بالضم ىو فعل الوضوء نفسو. الوىضوء بفتح الواك ىو ا١تاء الذم يتوضأ بو

١تا علم أف من عادة النيب صلى اهلل عليو . ىذه فطنة كاضحة من ابن عباس (قَاَل َمْ  َوَضَع َىَذا فَُأْخِ  َ )
كتسب اكسلم أنو ٭تب أف يتوضأ بعد خركجو من ا٠تبلء كلو ٓب يكن كقت صبلة، ىيأ لو ا١تاء كجهزه لو، ك

فاستجاب اهلل دعاء نبيو، فكاف ابن  (اللَُّهمَّ فَ قّْْهُو ِفي الدّْي ِ ) ابن عباس كظفر هبذا الدعاء النبوم العظيم
كىذا تكلمنا عليو ُب . عباس من كبار فقهاء الصحابة كاألمة، كيضاؼ إٔب ذلك أيضان فقهو ُب التفسَت

 .كتاب العلم مفصبلن فنتجاكزه، اقرأ
َلُة ِبَ اِئٍ  َأْو بَ ْوٍل ِإ َّ ِعْنَد اْلِ َناِء ِجَداٍر َأْو َنْ ِوهِ   باٌب َ  ُتْستَ ْقَ ُل اْلِق  ْ

 
َلُة ِبَ اِئٍ  َأْو بَ ْوٍل ِإ َّ ِعْنَد اْلِ َناِء ِجَداٍر َأْو َنْ ِوهِ )   .(باٌب َ  ُتْستَ ْقَ ُل اْلِق  ْ

ثَ َنا الزُّْىِ يُّ َعْ  َعطَاِء ْبِ  َيزِيَد اللَّْ ِثيّْ َعْ  أَِبي أَيُّوَب ): قال ثَ َنا اْبُ  أَِبي ِذْئٍب قَاَل َحدَّ ثَ َنا آَدُم قَاَل َحدَّ َحدَّ
قَاَل َرُووُل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَعَلى آِلِو َوَولََّم ِإَذا أََتى َأَحدُُكْم : اأْلَْنَصاِريّْ رضي اهلل عنو أنو قَالَ 

َلَة َوَ  يُ َولَّْها َظْهَ ُه َش ُّْقوا َأْو َغ ّْبُوا  .(اْلَ اِئَ  َفََل َيْستَ ْقِ ل اْلِق  ْ
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َلُة ِبَ اِئٍ  َأْو بَ ْوٍل ِإ َّ ِعْنَد اْلِ َناِء ): قاؿ البخارم رٛتو اهلل. ىذه مسألة كبَتة باب َ  ُتْستَ ْقَ ُل اْلِق  ْ
طريقة البخارم ُب يعٍت ُب كتب الفقو ىذه، الطهارة كغَتىا، أنو رٔتا إذا كاف ا٠تبلؼ ُب  (ِجَداٍر َأْو َنْ ِوهِ 

يقوؿ لك باب ىل يصنع كذا؟ باب إذا حصل . ا١تسألة خبلفان قويان، يًتجم بصيغة ٤تتملة كصيب االستفهاـ
كذا ككذا ما يفعل؟ يذكر لك صيغة ٤تتملة، كمن خبلؿ ما يورد من آثار كأحاديث، تستطيع أنت أف 

 .تعرؼ ماذا ٮتتار ىو ُب تلك ا١تسألة
فإف مسألة استقباؿ القبلة ببوؿ أك غائط، . كرٔتا ُب بعض األبواب ٬تـز كٮتتار قوالن ك٭تسمو كما ىنا

مسألة كبَتة ثبثت فيها أحاديث كثَتة عن النيب صلى اهلل عليو كسلم أنو هنى هنيان صر٭تان كاضحان أف يستقبل 
ال ٬تعل مكة كالكعبة كالقبلة عمومان . ا١تسلم حاؿ قضاء حاجتو ببوؿ أك غائط القبلة، كال يستدبرىا أيضان 

ىذا حكم مستقر . جهة قيبلو كال دبره؛ كإ٪تا ٮتتار جهة أخرل ال يلـز منها استقباؿ القبلة كال استدبارىا
 .أنا أذكر ىذا ألف سنبٍت عليو ا١تسألة. ثبت فيو عن النيب صلى اهلل عليو كسلم أربعة عشر حديثان صحيحان 

فكوف النيب صلى اهلل عليو كسلم ينهى عن استقباؿ القبلة، حاؿ قضاء اٟتاجة، أك استدبارىا، 
كيثبت ذلك عنو من ركاية أربعة عشر صحابيان، ٝتعوا ىذا النهي من النيب صلى اهلل عليو كسلم ُب مناسبات 

ىذا أمر يدؿ على أف ىذا اٟتكم مقصود قصدان عينيان لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو . ٥تتلفة، كأكقات متنوعة
. كسلم أف ينهى كل مسلم فردان فردان ُب زمنو كبعد زمنو أف يستقبل القبلة حاؿ قضاء حاجتو أك يستدبرىا

كأف البخارم كليس كأف؛ بل  (ِإ َّ ِعْنَد اْلِ َناِء ِجَداٍر َأْو َنْ ِوهِ ): لكن البخارم عنده استثناء ىنا، قاؿ
أما من قضى حاجتو داخل . كاضح من كبلمو أنو ٮتتار أف النهي ٥تصوص ٔتن قضى حاجتو ُب الفضاء

البناء، يعٍت جعل بينو كبُت القبلة جداران، أك ُب الكنيف داخل الكنيف الذم نسميو اٟتماـ، أكيد ىناؾ 
فالنهي ال يلزمو؛ ألف يكوف ُب ىذه اٟتاؿ مستقببلن ٢تذا اٞتدار، ال مستقببلن الكعبة القبلة كال . جدر تعصمو
  .ىذا اختيار البخارم كسننظر بعد قراءة اٟتديث ما فيو. مستدبرىا

ثَ َنا آَدمُ ): قاؿ .    ىو ابن أيب إياس(َحدَّ
ثَ َنا اْبُ  أَِبي ِذْئٍب قَالَ ) ثَ َنا الزُّْىِ يُّ َعْ  َعطَاِء ْبِ  َيزِيَد اللَّْ ِثيّْ َعْ  أَِبي أَيُّوَب  قَاَل َحدَّ َحدَّ
ىو زيد بن خالد، من كبار األنصار من بٍت عدم بن النجار، من رىط أخواؿ النيب صلى اهلل  (اأْلَْنَصاِريّْ 
.   عليو كسلم
 الغائط ىو ا١تنخفض من (قَاَل َرُووُل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم ِإَذا أََتى َأَحدُُكْم اْلَ اِئ َ : قَالَ )

استعَت ألهنم . كاستعَت ىذا االسم لقضاء اٟتاجة ا١تغلظة، كىو الرباز.. األرض، كٝتي ذلك ألنو يعٍت ىو
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كانوا يعمدكف إٔب األماكن ا١تنخفضة كمبالغة ُب التسًت؛ ألف اإلنساف إذا كاف ُب أرض فضاء ال شجر كال 
. حجر، ال أقل من أف ٮتتار منخفضان من األرض، فإنو إذا ىبط إليو ُب الغالب يكوف ذلك ساتران لو

فاستعَت استعَت ىذا االسم؛ ألف ُب لساف العرب الذم ىو لساف القرآف الذم نزؿ بو القرآف لغة عفيفة اللغة 
العربية، ال تذكر كلمات اليت تيستقذر أك تستقبح ذكران مباشران إال ُب أحواؿ معينة، كيستعار ٢تا ما يؤدم 

 .سواءن ُب مثل ىذه األمور أك غَتىا. الغرض كيبلب ا١تعٌت، كيؤدم الغرض كيبلب ا١تعٌت
. ا٠تبلء ا١توضع ا٠تإب؛ ألنو ىو األنسب لقضاء اٟتاجة سًتان للعورة. فالغائط كا٠تبلء أٝتية ألماكن

الغائط ىو ا١تنخفض من األرض؛ ألنو ىو ا١تكاف ا١تناسب ُب األرض الفضاء اليت ال يسًتؾ عن أنظار 
ىذا معٌت الغائط، يعٍت إذا قضى حاجتو ُب مكاف خاؿو أك فضاء . الناس شجر كال حجر، فضبلن عن بناء

َلَة َوَ  يُ َولَّْها َظْهَ هُ ) من األرض  .(َفََل َيْستَ ْقِ ل اْلِق  ْ
، شرقوا أك غربوا مناسب للمدينة النبوية كما ُب ٝتتها؛ ألف القبلة بالنسبة (َش ُّْقوا َأْو َغ ّْبُوا): ٍب قاؿ
فإذا ٓب تستقبل اٞتنوب؛ ألنو موضع القبلة، كال . مكة بالنسبة للمدينة جهة اٞتنوب. للمدينة جنوبية

 .الشماؿ حىت ال تستدبرىا، ما أمامك إال أف تشرؽ أك تغرب، قد ينعكس ُب ببلد أخرل
ىنا إما . إذا جئت مثبلن ُب الطائف مثبلن، الطائف القبلة بالنسبة لو غرب، ىنا ال تشرؽ كال تغرب

 توجيو ألىل ا١تدينة كمن ُب ٝتتها؛ ألف التشريق كالتغريب (َش ُّْقوا َأْو َغ ّْبُوا)فػ. تتجو مشاالن أك تتجو جنوبان 
أما إذا كاف القبلة بالنسبة . ىو التوجو الوحيد الذم يناسب تطبيق ىذا اٟتكم؛ ألف القبلة بالنسبة ٢تا جنوبية

ىنا البخارم اختصر . للبلد شرقية أك غربية، فبل يشرؽ كال يغرب؛ بل يتخذ جهة الشماؿ أك جهة اٞتنوب
.  الركاية، كسيأٌب ٢تا تتمة ىنا ُب الكتاب
 ١تا فتح الصحابة الشاـ، الشاـ يعٍت عندىم بنياف ((فأت نا اللام))قاؿ أيوب نفسو راكم اٟتديث 

كثَت، كيتخذكف الكنف كما قلت لك قبل قليل العرب قبل اإلسبلـ كُب أكؿ اإلسبلـ، ما كانوا يتخذكف 
١تا . الكنف ُب بيوهتم كيتأففوف كيتعففوف من ذلك؛ كإ٪تا يقصدكف األماكن البعيدة كا٠تالية لقضاء اٟتاجة

 . أتوا الشاـ، كجدكا مراحيض
 مراحيض قدٯتة بنيت قبل اإلسبلـ، فكثَت منها إذا ((وجدنا م اح ض بن   جهة الق لة)): يقوؿ

قاؿ أبو أيوب، شوؼ الصحايب التطبيق اآلف مهم . جلست فيو على ركاية أيب أيوب يلـز منو استقباؿ القبلة
 يعٍت ٬تلس ُب ذلك ا١ترحاض منحرفان، يصرؼ قبلو كدبره عن استقباؿ القبلة ((فنن  ف عنها)). جدان 
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 ىذه كلمة مهمة من أيب أيوب؛ ألهنا ٘تثل عند أصحاب الذين اختاركا (1 )((ونست    اهلل))كاستدبارىا 
كفعل أيب . القوؿ بأف ىذا حكم عاـ ال ٮتصص ال ببناء كال بغَته، من أحد أعظم أدلتهم، فعل أيب أيوب

 . أيوب ليس فعلو ىو لوحده؛ بل ٭تكي فعل البقية
كلهم يتحدث عن نفسو كعن  (فوجدنا) من الذين أتوا الشاـ؟ الصحابة الفاٖتُت (لما أت نا): يقوؿ

 حىت  فإذا احتجنا أف نستخدمها ننحرؼ عنها قليبلن ((م اح ض بن   جهة الق لة))من معو من الصحابة 
 أنو مع تأٙتان  اهلل؟ يستغفر ليش. التأٍب من نوع ذلك أف استشعاران  ((اهلل ونست   )) القبلة جهة عن ننصرؼ
 قوم دليل ىذا. اهلل كاستغفر كاستدبرىا، القبلة استقبل أنو يلـز ال حىت كا٨ترؼ اجتهد يعٍت. كا٨ترؼ اجتهد
 .٥تصص بأم ٮتصص ال عاـ حكم ىذا بأف القائلُت ألصحاب جدان 

 ُب القيم ابن _ فيها تراجعو مرجع أردت إذا _ كاسعان  ٖتريران  كحررىا كثَتة، أقوا٢تا ىذه ا١تسألة
: اثنُت قولُت إٔب ترجع كلها كاألقواؿ ،"األكطار نيل "ُب عليو اهلل رٛتة الشوكا٘ب ككذلك ،"الزاد"

 جدار كىناؾ البنياف، داخل كاف إذا أما. الفضاء باألرض خاص النهي ىذا بأف :األول القول
 كىو البناء، عند إال ترٚتتو من ظاىر ىو كما البخارم اختيار كىو بأس، فبل القبلة، كبُت بينك ٭توؿ
 .تقريبان  اٞتمهور قوؿ ىو بل العلماء؛ من كثَت اختيار

 فضاء ُب حاجتك تقضي كنت إذا كاستدبارىا القبلة استقباؿ عن بالنهي اٟتكم أف يركنو اٞتمهور
. األرض من ا١تنخفض ىو الغائط فقلنا (ِإَذا أََتى َأَحدُُكْم اْلَ اِئ َ ): ذكره سبق ما أدلتهم كمن. خبلء أك

 كال حاجب، ٭تجبو كال ساتر، يسًته ال فضاء أرض ُب كاف إذا إال األرض من منخفضان  ٮتتار ال كاإلنساف
 تسًت الغالب ُب يعٍت فيو جلس إذا ْتيث األرض من منخفضان  ٮتتار أف من أقل فبل حاجز، الناس عن ٬تزه
 من كأخذكا. ٢تا كاحًتامان  إكرامان  يستدبرىا كال القبلة يستقبل ال أف فناسب فضاء، فيو كىذا. الناس أعُت عن
 .النهي كزاؿ ذلك اغتيفر البنياف، داخل ماداـ أنو ىذا

 ظهر على صعد عمر ابن أف بعده الذم الباب ُب سيأٌب الذم عمر ابن ْتديث أيضان  كاستدلوا
 الشاـ، يعٍت ا١تقدس بيت مستقببلن  لبنتُت على حاجتو يقضي كسلم عليو اهلل صلى النيب فوجد ٟتفصة، بيت

 ىذا ىذا، من ففهموا. القبلة سيستدبر قطهان  الشاـ استقبل إذا ا١تدينة ُب كاف من ألنو الكعبة؛ مستدبران 
 اختيار كىو النهي، يزكؿ  ٟتفصة بيت ظهر على حفصة بيت ُب ألنو البنياف؛ داخل ماداـ أنو اٞتمهور
 .البخارم

                                                 

.      3921ح 138ص/4ج:الكبَت ا١تعجم (1)
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 كغَته، البنياف ُب عاـ النهي أف نقوؿ، كما مؤزرا نصران  القيم ابن نصره الذم كىو: الثاني القول
 ُب كال الفضاء، ُب ال اٟتاجة قضاء حاؿ تستدبرىا كال القبلة تستقبل أف ٬توز ال. كغَته البنياف ُب عاـ

 :يلي ما ذلك على كاألدلة. غَته ُب كال البيناف، ُب ال الكنف، ُب كال ا٠تبلء،
أكؿ دليل قلت لكم قبل قليل ثبت النهي عن ذلك من النيب صلى اهلل عليو كسلم من أربعة عشر 

فهذا يدؿ على أف النيب صلى اهلل عليو كسلم كرر ىذا النهي ُب . حديثان، ركاىا عنو أربعة عشر صحابيان 
أليس كذلك؟ ٥تتلفة؛ لذلك كلما كجد مناسبة، أعلن ىذا اٟتكم؛ كلذلك ركاه عن ىذا . مناسبات متنوعة

فهذا ما يسميو العلماء اٟتكم . العدد الكبَت من الصحابة أربعة عشر ركاية عن طريق أربعة عشر صحابيان 
 .العاـ

إذا كجدت حكمان استفاض عن النيب صلى اهلل عليو كسلم، كركاه عنو أعداد من الصحابة، دؿ 
كل مسلم . على أف ىذا اٟتكم مقصودة للنيب صلى اهلل عليو كسلم، مراد لو أف يعمل بو ا١تسلموف عينان 

 .بعينو؛ لذلك يكرره كيؤكده ُب مناسبات ٥تتلفة متنوعة
ىذا ال ٯتكن أف يقدـ عليو أربعة عشر حديثان، ركاىا عنو أربعة عشر صحابيان، ُب مناسبات ٥تتلفة 

ىذه إحدل . متنوعة، ال ٯتكن تقدـ عليو كاقعة عُت كركاية ابن عمر، ٖتتمل ا٠تصوصية كٖتتمل ما ٖتتمل
أكجو الًتجيح، إذا ثبت عندؾ حكم من أدلة مستفيضة كهذه ا١تسألة، أربعة عشر حديث صحيح عن أربعة 

أيهما تقدـ فقهان؟ حىت إذا استطعت إذا . شعر صحابيان، كثبت حديث كاحد، يبدك من ظاىره خبلفو
أيهما تقدـ؟ ىل تقدـ ركاية كاحدة لصحايب كاحد ٖتتمل . عجزت عن اٞتمع، إذا عجزت عن اٞتمع

انتبهتوا كلبل ال؟ تقدمها على أربعة عشر ركاية صحيحة ثابتة، . ا٠تصوصية، كٖتتمل الظن، كٖتتمل ما ٖتتمل
 أعلنها النيب صلى اهلل عليو كسلم لؤلمة ُب مناسبات متنوعة ٥تتلفة؟

الفريق اآلخر من الفقهاء الذين اختاركا القوؿ بأف اٟتكم العاـ ال ٮتصص بشيء، ىذا متكأىم ُب 
صعدت فرأيت النيب صلى اهلل عليو : يقوؿ. ال ٯتكن نقدـ حديث ابن عمر كلو صح: قالوا. االستدالؿ

، كاقعة عُت تسمى ىذه. كسلم كاقعات األعياف ىي أف يقع شيء، يفعل . ىب أف عمر ما صعد ذلك اليـو
النيب صلى اهلل عليو كسلم شيئان، أك ٭تصل شيئان بغَت حكم سابق كأمر سابق من النيب صلى اهلل عليو كسلم، 

فواقعات األعياف ال يقاس عليها، كال تعترب دليبلن . يسمونو كاقعة عُت، كرٔتا ما كررت بعدىا. حصل اتفاقان 
 .يستمر بالعمل بو

بعض الفقهاء يشًتط األربعُت مثبلن، كىذا . أعطيك دليل كاضح على ذلك، اشًتط العدد للجمعة
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 .أربعُت رجل، يستدلوف ْتديث كعب بن مالك عند أيب داككد كغَته. مشهور ُب ا١تذاىب
كاف كعب بن مالك إذا ٝتع نداء اٞتمعة ترحم على أسعد بن زرارة، فقاؿ لو ابنو عبد الرٛتن بن 

ألنو أكؿ من ٌٚتع بنا ُب ىـز : قاؿ. ما لك إذا ٝتعت نداء اٞتمعة ترٛتت على أسعد بن زرارة: كعب
قاؿ عبد الرٛتاف . النبيت ُب مكاف يسمى ىـز النبيت من حرة بٍت بياضة، ُب نقيع يقاؿ لو نقيع ا٠تضمات

 .ىذه كاقعة عُت، كنا أربعُت رجبلن . كنا أربعُت رجبلن : كم كنتم؟ قاؿ: يقوؿ ألبيو
... العدد ىنا ليس ا١تقصود  ما جاءىم أمر من النيب صلى اهلل عليو كسلم البد تكونوف أربعُت كال

حصل كاتفق أف أكؿ ٚتعة صيليت ُب ا١تدينة، ٚتعهم هبا عليها أسعد بن زرارة قبل أف يأٌب النيب صلى اهلل 
أسعد بن زرارة ىو صاحب البيعة، أخذ البيعة للصحابة ُب العقبة، . عليو كسلم ا١تدينة حىت كيهاجر إليها

قدٙب جدان، فاتفق . لؤلنصار ُب العقبة، كقيل أنو مات قبل ا٢تجرة، كقيل مات بعد ا٢تجرة بثبلث أشهر فقط
أهنم كانوا أربعُت؛ كلذلك رفض ىذا احملققُت من الفقهاء كقالوا ال يشًتط ٢تا العدد؛ إ٪تا يشًتط للجماعة أك 

يسميها الفقهاء . ا١تهم أربعُت رجل ىذه غَت مقصودة؛ ألهنا حالة اتفاقية. اثنا عشر رجل على ركاية أخرل
 .كاقعة عُت

 (1 )((صعدت على ظه  ب   ل  صة ف أي  الن ي صلى اهلل عل و وولم)): حديث ابن عمر
كسأذكر لك أف بعض الفقهاء كاٟتافظ ىنا ردكا . ٭تتمل ىذا، ٭تتمل خصوصية النيب صلى اهلل عليو كسلم

الدليل حىت كلو . سأذكر الدليل، كذكره ابن القيم كذكره العلماء. ا٠تصوصية، قالوا ا٠تصوصية ٖتتاج دليل
لكن ٭تتمل ما . كاف ٭تتمل ا٠تصوصية، حىت لو ٓب يكن نصان بأف ذلك خاص بالنيب صلى اهلل عليو كسلم

فقهان إذا عسر عليك اٞتمع مع ا١تسوغ األكؿ كىو . طرقو االحتماؿ أكٔب ُب التأخَت ٦تا ال يطرقو االحتماؿ
 .عندؾ أربعة عشر ركاية، أقول ُب العمل كالفقو من ركاية كاحدة

شرحت لك ما معٌت كاقعة . ركاية ابن عمر ٖتتمل ا٠تصوصية، كٖتتمل كاقعة العُت: مسوغ ثا٘ب
أرأيت لو ٓب يصعد، ١تا بقي ىناؾ يعٍت من خبلؼ ُب . حصل اتفاقان ىكذا أف ابن عمر صعد فرأل. عُت

ذكرىا . أما دليل ا٠تصوصية أك احتماؿ ا٠تصوصية، فهناؾ قاعدة جدان مهمة ٬تب أف ننتبو ٢تا. ا١تسألة
، كذكرىا الشيخ ابن "ا١توافقات"، كُب إٚتاع العلم كثَتان، كذكرىا الشاطيب ُب "الرسالة"الشافعي رٛتو اهلل ُب 
كتبها آؿ ابن تيمية، كمنهم شيخ ". ا١تسودة ُب سنن الفقو"ا١تسودة،، ُب كتاب اٝتو "تيمية ُب ْتوثو ُب 

 .اإلسبلـ

                                                 

 .  13312: رقم حديث 349 ص/  12 ج الكبَت معجمو ُب الطربا٘ب (1)
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. بأمر إيش؟ عاـ. إذا أمر النيب صلى اهلل عليو كسلم األمة بأمر عاـ: ذكركا ىذه ا١تسألة كىي قالوا
كيف تعرؼ بأنو أمر عاـ؟ أف يأمر بو ُب ٣تامع الناس، كأف ٮتطب بو ُب اٞتمعة، أك يتكلم بو ُب ٣تامع 

 .فما أمر بو ُب ٣تامع الناس، ىذا يعترب أمران عامان لؤلمة. الناس كاألعياد كعرفة كأمثا٢تا
كيف تعرؼ أنو عاـ؟ إذا خطب بو ُب اجملامع، أك إذا كرره ُب اختبلؼ . إذا أمر النيب بأمر عاـ

حكم تكرر من النيب صلى اهلل عليو كسلم ُب مناسبات ٥تتلفة كعندنا اآلف أربعة عشر ركاية، . ا١تناسبات
كلو توسعنا كأدخلنا ما ٯتكن ٖتسينو كما ٯتكن كىذا التسع معنا عندؾ أربعة عشر صحايب . ىذا الذم ثبت

ىذا ٝتع منو ُب اليـو الفبل٘ب، كىذا ٝتع منو ُب . رككا ىذا عن النيب صلى اهلل عليو كسلم ُب مواقف ٥تتلفة
 .ا١تناسبة الفبلنية، كاٟتكم كاحد

فكوف األمر يتكرر من النيب صلى اهلل عليو كسلم ُب مناسبات ٥تتلفة، ىذا يكوف أمران ال ٮتصص، 
عندؾ . كإذا ٓب يثبت من النيب صلى اهلل عليو كسلم خبلفو كال نقيضو. ىذا يكوف أمران عامان، أمران عامان 
: ثبلث مسوغات إذا كجدهتا

 إما إذا خطب بو ٣تامع الناس، 
 أك تكرر منو صلى اهلل عليو كسلم، 
 أك ٓب يثبت خبلفو .

ىذا يعترب حكم عاـ يعمل بو كال ٮتصص بأم ٥تصص، إال ا١تخصصات العامة كالعجز، كاإلكراه، 
  .اليت تدخل ُب األحكاـ الشرعية كلها

إذا أمر النيب األمة بأمر عاـ، . نعود للقاعدة، ذكرىا الشافعي كالشاطيب كابن تيمية عليهم رٛتة اهلل
 .ىذا قيد جدان مهم، كسأعطيك ٪تاذج عليو. كثبت من فعلو خبلفو، فهذا ٭تمل على ا٠تصوصية

 
من النماذج على ذلك، ثبت عن النيب صلى اهلل عليو كسلم النهي عن الصبلة النافلة اليت بعد 

صح كلبل ال؟ بعد صبلة العصر ال توجد نافلة، إال بقيود كشركط، ذات سبب، أك قضاء فائتة، أك . العصر
حديث ابن عمر، حديث عقبة بن نافع، : ال نافلة بعض العصر، كثبت ىذا ُب أحاديث كثَتة، ٨تو ذلك

مناسبات كثَتة، كاف ينهى النيب صلى اهلل عليو كسلم . أحاديث كثَتة يعٍت حكم عاـ. حديث أنس
أصحابو أف يصلوا بعد العصر، كما هناىم أف يصلوا بعد الفجر، كعند طلوع الشمس، كعند تعامدىا، 

 .أكقات النهي
: لكن تقوؿ عائشة. كأصبح حكم عاـ بكثرة ذكر النيب صلى اهلل عليو كسلم لو ُب مناسبات ٥تتلفة
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 ىذا ُب الصحيح (1)((ما صلى الن ي صلى اهلل عل و وولم العص  ق  إ  دخل ب تي وركع ركعت  ))
ماذا . ما صلى النيب صلى اهلل عليو كسلم العصر إال دخل بيت عائشة، كماذا يصنع؟ يصلي ركعتُت. موجود

تصنع أنت اآلف فقهان؟ ىل هتدـ تلك الركايات كلها الناىية عن الصبلة بعد العصر اليت ذكرىا النيب صلى 
اهلل عليو كسلم ُب مناسبات ٥تتلفة متنوعة، اليت نقلها عنو أعداد من الصحابة، بركاية عائشة اليت فيها 

 احتماؿ ا٠تصوصية كارد؟
فتحمل ىذا الفعل على ا٠تصوصية، كيبقى األمر . إذا طبقت القاعدة السابقة، يزكؿ عنك اإلشكاؿ

النيب صلى اهلل عليو كسلم مشرٌع، فلو . ١تاذا نقوؿ ىذا الكبلـ؟ ألف النيب صلى اهلل عليو كسلم مشرٌع. عامان 
أراد عليو الصبلة كالسبلـ أف يلغي اٟتكم السابق أك النهي عن التنفل بعد العصر، ما اكتفى بأف يدخل ىو 

أما إني قد نه تكم ع  زيارة )): بيت عائشة كيصلي ركعتُت خفية عن الناس، ألعلنها لكم كما أعلن مثبلن 
أراد يلغي ىذا اٟتكم، فيعممو على الناس حىت ينتبهوف، كيعملوف باٟتكم اٞتديد، ىذا نسخ ،  (2)((الق ور

 .ىذا نسخ
رفع ٟتكم سابق ْتكم كاف النهي، كالنهي يقتضي التحرٙب، كالتحرٙب يقتضي التأثيم بعد بلوغ العلم 

فلو أراد أف يزيل ىذا النهي حىت ال تتحرج األمة، أعلنو ٢تم، كنت قد هنيتكم عن الصبلة بعد . كقياـ اٟتجة
كن  قد نه تكم ع  زيارة الق ور أ  فزوروىا فإنها تذك كم )): كما قاؿ. العصر أال فصلوا مثبلن 

لكن ١تا كاف يدخل بيت عائشة رضي اهلل عنها، كيركع ركعتُت ما .  ىكذا تؤخذ األحكاـ الشرعية((باآلخ ة
اطلع عليها أحد من أصحابو إال عائشة، فنحمل ىذا الفعل على أنو خاص بو صلى اهلل عليو كسلم، 

كنبقى ٨تن على أكامره السابقة ا١تستفيضة بأنو ال صبلة بعد العصر، ال صبلة بعد العصر، حىت لو ٓب تقتنع 
كالدليل يطرقو االحتماؿ أضعف ُب االستدالؿ ٦تا . بأف ىذا دليل كاُب ُب التخصيص، ٭تتمل ا٠تصوصية

 .يطرقو االحتماؿ إذا عسر عليك كجو اٞتمع
 هناىم أف يواصلوا الصياـ، ((  تواصلوا)): قاؿ. هنى عن الوصاؿ ككاصل عليو الصبلة كالسبلـ

. ((لس  كه أتكم)): طيب أنت تواصل نراؾ كاصلت، قاؿ: قالوا. ٍب ىو كاصل. هناىم هنيان صر٭تان 
إني أب   عند ربي يطعمني )).  فيو احتماؿ ا٠تصوصية، أنا عندم أمور خاصة ليست عندكم

                                                 

 . 24689: رقم حديث 96 ص/  6 ج مسنده ُب حنبل ابن (1)

. 981: رقم حديث 262 ص/  3 ج صحيحو ُب حباف ابن (2)
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ٍب ىو كاصل .  عرفتوا كلبل ال؟ ىو ما قاؿ ىذا الكبلـ إال ١تا سألوه، كإال األصل ال تواصلوا(1)((ويسق ني
إذا كاف الفعل ٭تتمل ا٠تصوصية، . بالفعل؛ كلذلك ُب مسألة إذا خالفت أفعالو أقوالو، من أكجو اٞتمع
 .فالعمل على القوؿ، كفعلو ٭تتمل خصوصيتو عليو الصبلة كالسبلـ

كمن . ىذا من أدلة القائلُت بأف اٟتكم عاـ ُب هني استقباؿ القبلة كاستدبارىا حىت داخل البنياف
األدلة فعل الصحابة، فعل الصحابة كما نقلت قبل قليل من كبلـ أيب أيوب ُب الركاية التامة سيأٌب ٢تا ذكر 

 .ُب أبواب قادمة
أت نا اللام ))أبو أيوب ماذا قاؿ؟ ... أبو أيوب أحد ركاة اٟتديث، الذم قاؿ إذا أتى أحدكم

اإلنساف إذا قضى حاجتو . كأنت تعرؼ أف ُب اال٨تراؼ( (فوجدنا م اح ض بن   جهة الق لة فنن  ف
على مرحاض، ا١ترحاض لو مقاييس ٤تددة، فاال٨تراؼ فيو نوع مشقة، كفيو مكاف ٤تدد، فيو مشقة، كفيو 

فلماذا يتكلف الصحابة ىذه ا١تشقة كىذا العناء ُب اال٨تراؼ قليبلن . كيلفة، كفيو ٖتميل لنفسو ما ال ٖتتمل
القبلة انتصابان؟ دليل على أهنم ما فهموا من أكامره صلى اهلل عليو  عن تلك ا١تراحيض حىت ال ينتصبوف إٔب

كمع ذلك يستغفركف اهلل، خشية أف يكونوا ٓب . كسلم تلك ا١تتنوعة إال اإللزاـ كالتحرٙب، الذم يلـز منو التأثيم
يطبقوا اٟتكم على كجهو كبابو؛ ألنو لو كانت ىناؾ رخصة، لو كاف ىناؾ رخصة، كأف النهي خاص 

بالفضاء كالبنياف يزكؿ عنو النهي، لكاف ىذا الفعل من أيب أيوب كبقية الصحابة نوع من التنطع كالتكلف 
 ىذا أنتم معي ُب الكبلـ كلبل ال؟. ما فيو جواب عن ىذا إال. الذم ما أمر اهلل بو كال رسولو

أبو أيوب . أبو أيوب ما يتكلم عن نفسو، فتبقى ا١تسألة ٖتتمل ا٠تبلؼ. ٍب ٨تن نسجل اآلف إٚتاع
كالشاـ .  يتكلم عن اٞتمع الذين معو، الذين فتحوا الشاـ، كفيهم كبار كفضبلء الصحابة((فأت نا)): يقوؿ

ىذا ٯتكن .  يتكلم عن كضع عاـ لنفسو كلغَته((فنن  ف)) صيغة ٚتع، ((فوجدنا)). فيتحت ُب أياـ عمر
لكن على أقل تقدير حىت كلو يكوف إٚتاعان، ىو فعل عاـ فهمو . أف يسمى باإلٚتاع السكوٌب أك ٨تو ذلك

 .أكثر الصحابة الفاٖتُت للشاـ؛ ألهنم ما فهموا تلك األكامر إال العمـو
كىذا أحد . كفعل العمـو ٭تتمل كاقعة العُت ك٭تتمل ا٠تصوصية، فيبقى التفقو على األصل العاـ

اٟتجج القوية مع ما ذيكر سابقان ألصحاب القوؿ الثا٘ب القائلُت بأف النهي باؽو مستمر، ال يستثٌت ال ُب 
 .بنياف كال ُب غَته، ال ُب بنياف كال ُب غَته

كإذا ْتثت ا١تسألة من جهة النظر كاالستدبار العقلي كاالعتبار النظرم، كجود جدار بينك كبُت 
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إذا كنت تقضي حاجتك ُب بلد بينك كبُت مكة عشرة آالؼ كيلو، . جهة القبلة ال معٌت لو، ال معٌت لو
يعٍت كجود جدار، أنت لست أماـ القبلة اآلف، أماـ الكعبة . بينك ْتار كجباؿ ككىاد، فما يغٍت جدار
إذا كاف ٣ترد اٟتاجز، فاٟتاجز موجود با١تسافة البعيدة، كما بينك . بذاهتا كبعينها حىت ٖتتجز عنها ّتدار

فأم معٌت ٞتدار ٭تجزؾ عنها أك ال . كبُت مكة من جباؿ ككىاد كْتار ال يعلمها إال اهلل سبحانو كتعأب
 ٭تجزؾ عنها؟ أم معٌت لذلك؟ أم معٌت لذلك؟

فبالتإب إال البناء ُب االستثناء كما فهمو . ليس ا١تقصود ذات الكعبة ىنا، ا١تقصود جهة القبلة
البخارم كغَته من الفقهاء، يعٍت يصبح ُب حكم الذم ال فائدة منو مع طوؿ ا١تسافة بينك حاؿ قضاء 
كبُت الكعبة، كما بينك كما بُت الكعبة من جباؿ ككىاد كجدر ك٨تو ذلك، ٦تا ال يعلمو إال اهلل سبحانو 

 .فبل يغٍت كجود جدار أك عدـ كجود جدار. كتعأب
لو كاف ا١تقصود كجود حاجز، فاٟتواجز موجودة أصبلن، فيصبح االستثناء إال البناء كغَته ال معٌت لو 

كبالتإب فالقوؿ الذم يظهر كالعلم عند اهلل أف األدلة تعضده من جهة كثرة الركاية، كمن جهة احتماؿ . فعبلن 
ا٠تصوصية ُب الدليل اآلخر ا١تعتمد عليو؛ كىو حديث ابن عمر اآلٌب ُب الباب الذم بعده، كمن جهة 
االعتبار النظرم، مع من قاؿ بأف النهي عاـ قائم مستمر ال يلغيو كوف ابن عمر صعد على ظهر بيت 
ٟتفصة، فرأل النيب صلى اهلل عليو كسلم على لبنتُت يقضي حاجة لو مستقببلن الشاـ مستدبران الكعبة، 
فبل . الحتماؿ كاقعة العُت، كاحتماؿ ا٠تصوصية، كغَت ذلك من االحتماالت اليت تطرؽ مثل ىذا الدليل

ٯتكن أف يقدـ على الركايات ا١تستفيضة الكثَتة ا١تتنوعة، اليت ندخلها ُب باب األمر العاـ، كىو حكم عاـ 
. ال ينسخو إال نسخ صريح، كاستثناء صريح من ذات ا١تشرع صلى اهلل عليو كسلم، كٓب يكن ىناؾ استثناء

 .تفضل. كحديث ابن عمر ال يصح أف يكوف استثناءن، كالعلم عند اهلل
 

 باب َمْ  تَ  َ  ََّز َعَلى لَِ َنتَ ْ  ِ 
 
  .(باب َمْ  تَ  َ  ََّز َعَلى لَِ َنتَ ْ  ِ )

ثَ َنا َعْ ُد اللَِّو ْبُ  يُوُوَف قَاَل َأْخ َ َ نَا َماِلٌك َعْ  َيْ َ ى ْبِ  َوِع ٍد َعْ  ُمَ مَِّد ْبِ  َيْ َ ى ْبِ  َح َّاَن ): قال َحدَّ
أَنَُّو َكاَن يَ ُقوُل ِإنَّ نَاًوا يَ ُقوُلوَن _ رضي اهلل عنهما _ َعْ  َعمِّْو َواِوِع ْبِ  َح َّاَن َعْ  َعْ ِد اللَِّو ْبِ  ُعَمَ  

َلَة َوَ  بَ ْ َ  اْلَمْقِدِس فَ َقاَل َعْ ُد اللَِّو ْبُ  ُعَمَ  َلَقْد اْرتَ َقْ ُ   ِإَذا قَ َعْدَت َعَلى َحاَجِتَك َفََل َتْستَ ْقِ ْل اْلِق  ْ
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يَ ْوًما َعَلى َظْهِ  بَ ْ ٍ  لََنا فَ َ أَْيُ  َرُووَل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم َعَلى لَِ َنتَ ْ ِ  ُمْستَ ْقِ ًَل بَ ْ َ  اْلَمْقِدِس 
ِلَ اَجِتِو َوقَاَل َلَعلََّك ِمْ  الَِّذيَ  ُيَصلُّوَن َعَلى َأْورَاِكِهْم فَ ُقْلُ  َ  َأْدِري َواللَِّو قَاَل َماِلٌك يَ ْعِني الَِّذي ُيَصلّْي 

. (َوَ  يَ ْ َتِ ُع َعْ  اأْلَْرِض َيْسُجُد َوُىَو َ ِصٌ  بِاأْلَْرضِ 
 فقو الباب، البخارم طبعان ١تا كاف من الذين يقولوف بأف النهي عن (باب َمْ  تَ  َ  ََّز َعَلى لَِ َنتَ ْ  ِ )

١تا كاف . أما داخل البنياف، فبل ٯتنع ذلك. استقباؿ القبلة كاستدبارىا، إ٪تا يكوف ُب حاؿ الفضاء كا٠تبلء
. يقوؿ بذلك، أدخل ىذا الباب الثا٘ب ليجعلو دليبلن استثنائيان من اٟتكم األكؿ، كقد تكملنا على ىذا

التربز ٭تتاج .  لكن ىنا فيو زيادة ُب الًتٚتة، ٦تكن يستفاد منها(باب َمْ  تَ  َ  ََّز َعَلى لَِ َنتَ ْ  ِ ): فقاؿ
فيو ا١تتربز أف يرتفع عن األرض قليبلن، فناسب أف يضع إذا ٓب يكن ىناؾ مرحاض ُب الفضاء، أف ٬تلس 

على حجرين أك على لبنتُت، أك ٮتتار مكاف ينخفض عنو قليبلن، حىت يعٍت ال يصيبو من األذل الذم ٮترج 
. منو شيء، ىذا ٦تكن يضاؼ ُب ىذا الًتٚتة، من تربز على لبنتُت

ثَ َنا َعْ ُد اللَِّو ْبُ  يُوُوفَ ): ٍب ركل اٟتديث   .  ىو التنيسي(َحدَّ
.  ىو ابن أنس(َأْخ َ َ نَا َماِلكٌ ) 
.  ىو األنصارم ا١تد٘ب(َعْ  َيْ َ ى ْبِ  َوِع دٍ )
 بفتح اٟتاء، ٤تيىمًَّد ٍبًن ٭تىٍِتى ٍبًن حىبَّاف،ى من ثقاة تابعي التابعُت ُب (َعْ  ُمَ مَِّد ْبِ  َيْ َ ى ْبِ  َح َّانَ )

إذا عددنا عمو كاسع صحايب على ا٠تبلؼ كما سنذكر، يكوف من طبقة . ا١تدينة، أدرؾ بعض الصحابة
بَّافى، من األنصار من ا٠تزرج، مد٘ب ثقة، مقل من الركاية توُب . صغار التابعُت .   ٤121تيىمًَّد ٍبًن ٭تىٍِتى ٍبًن حى

كاسع بن .  عمو ىو كاسع بن حباف، ابن عمر، ابن منقذ، ابن منقذ بن عمر آسف(َعْ  َعمّْوِ )
كاسع بن حباف ىذا لو رؤية، أدرؾ النيب صلى اهلل عليو كسلم؛ لذلك . حىباف بفتح اٟتاء، ابن منقذ ابن عمر

ىذا كاسع بن حباف، . عدكه ُب الصحابة من جهة الرؤية فقط كإال ال ركاية عن النيب صلى اهلل عليو كسلم
 .بن عمر األنصارم أبوه حباف بن منقذ

حباف ىذا ابن منقذ، كالد كاسع ىو صاحب اٟتديث الذم قاؿ حديث ال خبلؼ، أف رجبلن من 
 رجل جاء إٔب النيب صلى اهلل عليو ((يا روول اهلل إني أغ   في ال  ع)) :األنصار اشتكى إٔب النيب قاؿ

 يعٍت أجي أشًتم فيعٍت أيغنب يضحكوف علي الناس، ((يا روول اهلل إني أغ   في ال  ع)): كسلم فقاؿ
شيء قيمتو ٜتسة يبيعونو ٕب ٓتمسة كعشرين، شافو٘ب إنساف على قد حإب، نييت طيبة، أصدؽ، كاهلل 

ٓتمسة كعشرين، كاهلل ما ٯتكن مسلم يقوؿ كاهلل عشاف ٜتس لاير زيادة، ما ٯتكن كيتصور الناس كلهم مثلو، 
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 .ما يدرم ٭تلفوف على كيس بصل، ما عنده مشكلة، حاس الناس مثلو مسكُت
فبعدما يرجع إٔب البيت كيرل أنو غينب، كيس بصل ٓتمس، باعو ٓتمس كعشرين لو، ييغنب كىو 

مسألة فقهية، غنب . ىذا يسمى فقان غنب ا١تسًتسل. لسبلمة فطرتو يعٍت ما ٯتاكس كال يساـك ُب البيع
 . ا١تسًتسل

ا١تسًتسل ىو الذم تقوؿ لو ٓتمسُت ما يقوؿ لك ال، على طوؿ أكؿ رقم يأخذه كيشًتم ا١تسكُت، 
يصدؽ يعٍت نيتو بسيطة، أك يعٍت بعض الناس ىكذا، فيو نوع من الغفلة، أك نوع من الطيبة الزائدة، أك ٨تو 

 .خاصة إذا حيلف لو باهلل أك ٨تو ذلك، ال يكاد رٔتا يقع ُب نفسو ريبة. ذلك
ٔتعٌت أف من باع . غنب ا١تسًتسل: يسًتسل يعٍت اشًتل بدكف ٦تاكسة، كبينيت عليو مسألة فقهية

رجبلن خداعان، خدعو استغل مثبلن فهمو بأمور السوؽ، أك استغل مثبلن سذاجتو، أك مثبلن الولد صغَت ما 
الشرع أعطاه خيار يسمى خيار غنب ا١تسًتسل، أف يرجع البيع كيأخذ . عنده، فباعو بأضعاؼ مضاعفة
. الثمن، أك يباع بسعر السوؽ
اٟتكم الشرعي اآلف فُت ٖتصلو؟ فهذا حباف بن منقذ بن عمر من ىذه ...  طبعان اٟتكم الشرعي عاد

إذا : يا روول اهلل إني أغ   في ال  ع كث  اً قال)): فاشتكى للنيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ. النوعية
. أم شيء تشًتيو ُب السوؽ، قل لصحابة البيع ال خبلبة (1)((اشت ي  فقال   خَلبة

يعٍت نتفق أنا كأنت أيها البائع أف أشًتم منك بدكف . ا٠تبلبة ىي ا٠تداع كا١تكر، خلبو ٔتعٌت خدعو  
يسمى خيار . كا٠تبلبة ىذه أعطاه النيب صلى اهلل عليو كسلم ثبلثة أياـ مهلة ١تراجعة البيع، خيار. خديعة

الغنب، يعٍت لك ثبلثة أياـ بعدما تشًتم ترجع للبيت، تقابل الناس الفا٫تُت للتجارة، كم اشًتيتو ٓتمس لاير؟ 
لكن قالوا ثبلث لاير كىي بريالُت مثبلن، . معقولة ٜتسة لاير، خبلص معقولة اٟتمد اهلل ا٠تبلبة ما حصلت

ا٠تبلبة كقعت، كقد تباعيت أنا كأنت على شرط ال خبلبة، فلي حق اإلرجاع ١تدة ثبلثة أياـ، حىت . غنب
بعد ثبلثة أياـ ما عاد بكيفو، كيش عاد يسوم فيو؟ ثبلثة أياـ كما كفت يراجع؟ ىذا . يفكر ُب ا١توضوع
. يسمى خيار الغنب

ىو صاحبنا ىو ىذا، صاحب ىذه القصة ىو حباف بن منقذ بن عمر األنصارم، كالد كاسع، كالد   
كاسع ىو الذم اشتكى إٔب النيب صلى اهلل عليو كسلم أنو ٮتدع ُب البيع كثَتان، كبينيت عليو مسألة غنب 

 .ا١تسًتسل ا١تشهورة
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َعْ  َعْ ِد اللَِّو ْبِ  ُعَمَ  أَنَُّو َكاَن يَ ُقوُل ِإنَّ نَاًوا يَ ُقوُلوَن ِإَذا قَ َعْدَت َعَلى َحاَجِتَك َفََل ): كاسع يقوؿ
َلَة َوَ  بَ ْ َ  اْلَمْقِدسِ  موضوع ىذا النهي مركم عن طريق ناس   ىذا اعًتاؼ من ابن عمر أف(َتْستَ ْقِ ْل اْلِق  ْ

من .  يرل ا١توضوع مستفيض، الناس يتحدثوف بو كثَتان، كالناس ُب زمنو(ِإنَّ نَاًوا يَ ُقوُلونَ )انتبهت؟ . كثَتين
ىؤالء الناس الذم يقولوف إذا قعدت على . ىم؟ أبو أيوب األنصارم، كأبو ىريرة، كابن عباس، كأنس
 .حاجتك فبل تستقبل القبلة كال بيت ا١تقدس، ىذا كاحدة

. ابن عمر بلغتو ا١تسألة عن طريق ىؤالء الناس غَت مرفوعان إٔب النيب صلى اهلل عليو كسلم: ثانيان 
كأف ابن عمر فهم أف . إف ناسان يقولوف إذا قعدت على حاجتك فبل تستقبل القبلة: شوؼ الحظ اللفظ

ىذا يدؿ على . ىذا من تفقو ىؤالء الناس، أك من استنباطاهتم ا٠تاصة، أك من اجتهاداهتم، أك من فتاكيهم
. أنو ما بلغو فعبلن النيب صلى اهلل عليو كسلم هنى عن ذلك هنيان يعٍت صر٭تان، كأنو ا١توضوع يرجع لو تشريعان 

إذف النيب صلى اهلل عليو كسلم ليس إٔب أكلئك الناس اجتهادان منهم؛ كلذلك عارضهم ىو ٔتا رأل 
 .معارضتو ىنا ٢تا كجو، معارضة من عمر ٢تا كجو؛ ألنو يعارض. النيب صلى اهلل عليو كسلم يفعلو

لو جاءت فتول عن ٚتع من ا٠تلق، كصادمت حديثان، العمل على اٟتديث، كٚتع ا٠تلق كفتاكاىم 
ما قيمتها إذا صادمت كبلـ النيب صلى اهلل عليو كسلم؟ لكن الناس ىؤالء ما جابوا ىذا اٟتكم من عندىم؛ 

 "إف ناسان يقولوف": فبالتإب اعًتاض ابن عمر على فتواىم. إ٪تا ٝتعوه من الناس، قلنا أربعة عشر صحايب
لكن لو علم أف ىذا ركاية عن النيب صلى اهلل عليو كسلم كهني عن . لكونو رأل النيب يفعل، ىو لو كجو

 .النيب صلى اهلل عليو كسلم، لرٔتا كاف لو كبلـ آخر ُب ذات العبارة كنوعها كشكلها
فهو رد تلك ما ٝتع من أكلئك الناس، باعتبار أنو من فقههم كمن كبلمهم ٔتا رأل النيب صلى اهلل 

كالعلماء ردكا أك يعٍت اعتربكا ركاية ابن عمر مرجوحة؛ ألف ركايات أخرل أكثر منها، .  عليو كسلم يفعل
فبل ٯتكن أف ييقدـ ما رآه ابن . كركايتو ٖتتمل ا٠تصوصية، كٖتتمل غَت ذلك كما فصلنا ا١تسألة قبل قليل

عمر على ما ركاه ٚتع غفَت، فأصبح حكمان عامان مقصودان من النيب صلى اهلل عليو كسلم ألمتو عليو الصبلة 
. كالسبلـ
.  ُب بعض الراكايات بيت ٟتفصة زكج النيب(َلَقْد اْرتَ َقْ ُ  يَ ْوًما َعَلى َظْهِ  بَ ْ ٍ  لََنا)
قلنا أف فائدة العلو على اللبنتُت حىت  (فَ َ أَْيُ  َرُووَل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم َعَلى لَِ َنتَ ْ  ِ )

.  يبتعد عن مسطح األرض، ليضمن ابتعاد األذل عنو
.    كالذم يستقبل بُت ا١تقدس ُب ا١تدينة قطعان سيستدبر الكعبة قطعان (ُمْستَ ْقِ ًَل بَ ْ َ  اْلَمْقِدسِ )
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.  ىذا الذم اعتمدكا عليو ُب استثناء البنياف كغَته، كقد فصلنا ما ُب ىذه ا١تسألة(ِلَ اَجِتوِ )
 بعد هناية (َلَعلََّك ِمْ  الَِّذيَ  ُيَصلُّوَن َعَلى َأْورَاِكِهمْ ): ٍب ُب بقية الركاية أف ابن عمر قاؿ لواسع  

َعلََّك ِمْ  الَِّذيَ  ُيَصلُّوَن ؿى ): النقاش ُب مسألة استقباؿ القبلة، زاد ابن عمر كاسع بن حباف علمان، فقاؿ
.  (َعَلى َأْورَاِكِهمْ 

. كانتهت الركاية  ال يدرم ىل الصبلة على الورؾ يعٍت ٤تمودة أك مذمومة،(قال َ  َأْدِري َواللَّوِ )
 .كيظهر منها أف ابن عمر علمو طريقة السجود الصحيحة

أفضل تفسَت، ما نقلو البخارم عن مالك، أف الصبلة على األكراؾ ىي أف يصلي الرجل كيسجد 
ٔتعٌت أف ترفع بطنك عن فخذيك، كفخذيك عن . السنة ُب السجود، اجملافاة كاالنبساط. مستجمعان 

كالبطن يرتفع عن . ا١ترفقُت يديك ٕتافهما عن جنبيك، ال تلصقهما. ساقيك، كٕتاُب مرفقيك عن جنبيك
 .ىكذا السنة ُب السجود. كالفخذاف من ا٠تلف ترفعهما عن الساقُت. الفخذين، ال تلصقهما

فإذا صلى اإلنساف، كسجد ٣تتمعان، ْتيث اقًتب فخذاه من ساقيو، كالتصق بطناه بفخذيو، كضم 
َلَعلََّك ِمْ  الَِّذيَ  ُيَصلُّوَن ): كىذا الذم قصده ابن عمر ١تا قاؿ. يديو إٔب جنبيو، ىذا السجود خبلؼ السنة

.  أم تسجدكف سجودان خاطئان، خبلؼ سجود النيب صلى اهلل عليو كسلم(َعَلى َأْورَاِكِهمْ 
رفع الفخذين عن الساقُت، كرفع البطن عن الفخذين، : فإذا سجد ا١تسلم، طٌبق السنن الثبلث  

ىكذا سجود النيب صلى اهلل عليو كسلم، فبل تكونن من الذم يصلوف . كجاَب ا١ترفقُت عن اٞتنبُت
  .فذلك خبلؼ سنة النيب صلى اهلل عليو كسلم. كيسجدكف على أكراكهم، كيلصقوف مرافقهم ّتنوهبم

 ...نسأؿ اهلل لنا كلكم ا٢تداية. كُب ىذا كفاية كنكمل ُب الدرس القادـ إف شاء اهلل تعأب
 

: األوئلة
 

 ..............:وؤال
فالذم ال .  االستطاعة، كل األحكاـ الشرعية مقيدة بالقدرة كاالستطاعة:جواب فض لة الل خ

لكن يطبق . فعدـ االستطاعة شيء آخر، ال يلـز منو. يستطيع حىت إذا ما استطاع يسجد أصبلن معذكر
. السنة ما استطاع إٔب ذلك سبيبلن 

. كفقنا اهلل كإياكم، اللهم زدنا علمان كفقهان، كعلمنا ما ينفعنا، كانفعنا ٔتا علمتنا كاٟتمد هلل رب العا١تُت
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. كصلى اهلل كسلم على نبينا ٤تمد كعلى أصحابو أٚتعُت كالسبلـ عليكم كرٛتة اهلل
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الدرس الخامس
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بسم اهلل الرٛتن الرحيم، ٨تمد اهلل كنشكره كنستعينو كنستغفره، . السبلـ عليكم كرٛتة اهلل كبركاتو

خلق . إلو األكلُت كاآلخرين، كقيـو السماكات كاألراضُت. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لو
كأشهد أف نبينا . اهلل ال إلو إال ىو لو األٝتاء اٟتسٌت. فسول، كقدر فهدل، ككل شيء عنده بأجل مسمى

٤تمدان عبده كرسولو، كخَتتو منم خلقو كأمينو على كحيو، أرسلو ربو با٢تدل كدين اٟتق ليظهره على الدين 
صلى اهلل عليو . فتح اهلل بو أعينان عميان، كآذانان صمان، كقلوبان غلفان، حىت يعبدكا اهلل كحده ال شريك لو. كلو

.  كعلى آلو كأصحابو كأزكاجو كسلم تسليمان كثَتان 
: أما بعد

بتوفيق من اهلل سبحانو كتعأب، نستأنف درسنا ُب كتاب اٞتامع الصحيح، لئلماـ أيب عبد اهلل ٤تمد 
 .شوؼ موضع ما كقفنا ابدأ. بن إٝتاعيل البخارم ككنا ُب كتاب الطهارة

.  باب خركج النساء للرباز: طالب_ 
 . طيب، بسم اهلل نستعُت باهلل كنبدأ :جواب فضيلة الشيخ

:  قاؿ ا١تصنف رٛتو اهلل. بسم اهلل الرٛتن الرحيم، اٟتمد هلل كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ اهلل
 

 باب ُخُ وِج النَّْساِء ِإَلى اْل َ َ ازِ 
 
   .(باب ُخُ وِج النَّْساِء ِإَلى اْل َ َ ازِ )
ثَِني ُعَقْ ٌل َعْ  اْبِ  ِشَهاٍب َعْ  ُعْ َوَة َعْ  ) ثَ َنا اللَّْ ُث قَاَل َحدَّ ثَ َنا َيْ َ ى ْبُ  ُبَكْ ٍ  قَاَل َحدَّ َحدَّ

َعاِئَلَة رضي اهلل عنها َأنَّ َأْزَواَج النَِّ يّْ َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو وعلى آلو َوَولََّم ُك َّ َيْخُ ْجَ  بِاللَّْ ِل ِإَذا تَ  َ  َّْزَن 
َ ُح َفَكاَن ُعَمُ  يَ ُقوُل لِلنَِّ يّْ َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوعلى آلو وَولََّم اْحُجْب ِنَساَءَك  ِإَلى اْلَمَناِصِع َوُىَو َصِع ٌد َأف ْ
فَ َلْم َيُكْ  َرُووُل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو وعلى آلو َوَولََّم يَ ْ َعُل َفَخَ َجْ  َوْوَدُة بِْنُ  زَْمَعَة َزْوُج النَِّ يّْ َصلَّى 
َناِك يَا  َلًة ِمْ  اللََّ اِلي ِعَلاًء وََكاَنْ  اْمَ َأًة َ وِيَلًة فَ َناَداَىا ُعَمُ  َأَ  َقْد َعَ ف ْ اللَُّو َعَلْ ِو وعلى آلو َوَولََّم لَ  ْ

.  (َوْوَدُة ِحْ ًصا َعَلى َأْن يَ ْنِزَل اْلِ َجاُب فَأَنْ َزَل اللَُّو آيََة اْلِ َجابِ 
ىذا الباب ىو من ضمن األبواب السابقة اليت تتحدث عن األدب الذم ٬تب أف يسلكو ا١تسلم 

كقلنا ُب دركس سابقة أف حاؿ ا٠تبلء كقضاء اٟتاجة، يراعي ا١تسلم أمرين . حاؿ ا٠تبلء، حاؿ قضاء اٟتاجة
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: اثنُت
 إما بطلب مكاف بعيد، أك مكاف مبٍت، أك ٨تو ذلك؛ . التسًت عن أعُت الناس: األمر األكؿ

كينبغي على ا١تسلم ككذا ا١تسلمة من باب أكٔب . ألف الرباز كا٠تبلء يستلـز كشف السوءة
. التسًت

 طلب الطهر بأال يصيبو شيء من رجيع بولو، أك برازه، كما يتبع ذلك من : كاألمر الثا٘ب
. االستنجاء أك االستجمار؛ ألف ُب ذلك من الطهارة كالتنظف ا١تأمور بو شرعان ما فيو

فهذاف األمراف االثناف، ٬تب أف يكونا مقصودين للمسلم حاؿ طلبو .. فهذين األمرين االثنُت ٬تب
ك٦تا ينبغي أف ييعلم، كىذا ما يريد البخارم أف يشَت إليو البخارم ُب ىذا الباب، . ا٠تبلء لقضاء حاجتو

. باب خركج النساء إٔب الرباز
ي ما ٮترج من اإلنساف من رجيع براز باسم .  الرباز ىنا اسم مكاف من الربكز، كىو الظهور كٝتي

الغائط ليس اسم لؤلذل الذم ٮترج من اإلنساف؛ كإ٪تا اسم للمنخفض من . ا١تكاف، كما ٝتي الغائط
األرض؛ ألف اإلنساف إذا كاف ُب فضاء من األرض كأراد أف يقضي لنفسو حاجة، يطلب مكانان منخفضان؛ 

فسمي ما ٮترج من اإلنساف من رجيع باسم ا١تكاف . ألف ُب ذلك فيو من البعد عن أعُت الناظرين ما فيو
كا١تقصود بو ا١تكاف الذم يربز لو اإلنساف، أم يشخص إليو، . الذم ييقصد لقضاء اٟتاجة الغائط أك الرباز

فهو اسم مكاف من الربكز كالظهور، كاستعَت اٝتان للمادة النجسة اليت ٗترج . كيطلبو، كيقصده لقضاء حاجتو
. من اإلنساف الذم ىو الرجيع

كاف حاؿ العرب ُب اٞتاىلية ككذا ُب أكؿ اإلسبلـ، العرب كانوا قومان أنفا، يستعيبوف كيأنفوف أف 
الكنيف ا١تقصود بو ما نسميو اليـو اٟتماـ، كىو ا١توضع اليت تقضى فيو اٟتاجة، . يتخذكا الكنف ُب مناز٢تم

. التبوؿ كالتربز
 كاف العرب ُب اٞتاىلية ككذا ُب أكؿ اإلسبلـ، يستأنفوف كيستقذركف كيستعيبوف أف يتخذكا الكنف 

ىكذا كاف حاؿ العرب أياـ اٞتاىلية ككذا ُب أكؿ . ُب مناز٢تم اليت فيها ٬تلسوف، كيأكلوف كيشربوف
. ككاف حاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم كحاؿ أصحابو كذلك. اإلسبلـ

وكان حالنا حال الع ب األول نستنكف أن نتخذ الكنف )):  _رضي اهلل عنها_  تقوؿ عائشة 
 فكانوا إذا أرادكا قضاء حاجة، الرجاؿ كالنساء ٮترجوف عن ٣تامع البيوت إٔب األكدية، (1)((ب   منازلنا

                                                 

 .القاذؼ توبة كقبوؿ اإلفك حديث َب باب، 7196:  صحيح مسلم، رقم(1)
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 .كاألماكن النائية ىنا كىناؾ لقضاء اٟتاجة
 ك١تا كاف النساء مطلوب منهن مزيد التسًت، كمزيد يعٍت التعفف، كمزيد اٟتيطة ُب ىذا األمر، كن 
نساء الصحابة رضي اهلل عنهم ٔتا فيهن أمهات ا١تؤمنُت زكجات رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ال ٮترجن 

فكن ال ٮترجن . ١تا ُب الليل من الظلمة ا١تعينة على زيادة البعد عن األنظار كالتسًت. إٔب الرباز إال ُب الليل
. إال لقضاء اٟتاجة للرباز إال من الليل إٔب الليل

.  كىذا أيضا يشَت إٔب قلة حاجة النساء ُب ذاؾ الوقت، ككذا الرجاؿ إٔب قضاء اٟتاجة، لقلة األزكاد
طعامهم كشراهبم ناذر قليل، رٔتا ٘تضي عليهم اليـو كاليومُت دكف طعاـ ييذكر، أك طعاـ يعٍت يستدعي 

نصف حياتنا ُب اٟتمامات ٨تن مع األسف الشديد، . اٟتاجة إٔب الرباز بعد ساعتُت كما نصنع ٨تن
شوؼ األكالد ُب البيت، يأكلوف طواؿ الوقت ما شاء . نأكل طوؿ النهار نأكل. كالنصف األخر ُب النـو

لكن كضع غريب، فصفص، كبسكوت، كحبلكة، كآيس كرٙب، كغذاء، كفطور، كشام، كقهوة، . اهلل بالعافية
. فبل بد يعٍت را٭تُت جايُت على ا٠تبلء. كعصَت

مالك . ما ٭تتاج الرباز. اإلماـ مالك كاف ٮترج إٔب الرباز كل ثبلثة أياـ.  يقوؿ اإلماـ مالك رٛتو اهلل
استحييت من : ككاف يقوؿ.. معناتو ماذا يأكل ىذا؟ يعٍت حاجات إما تستدعي. ٭تتاجو مرة كل ثبلث أياـ

فيا عمي ثبلثة أياـ، ٮترج مرة كحدة كشايف أنو مزكدىا كمستحي من اهلل . ريب من كثرة ترددم على ا٠تبلء
يدكب تغطي . كيف ماذا نقوؿ ٨تن؟ البد ُب الشقة  ثبلث غرؼ، سبعة عشر ٛتاـ البد معنا. كيف يربز

كلما أكثرت من طعاـ، كلما احتجت إٔب التبوؿ . اٟتاجة مع األسف الشديد، لكثرة ما نلتهم من الطعاـ
. كالتربز، يعٍت كل ساعتُت، مو كل ثبلث أياـ

ال تستغرب؛ ألف الطعاـ .  فأنت قد تستغرب ١تا تسمع أف النساء كن ٮترجن من الليل إٔب الليل
، أك شوية لنب، ىذا طعامهم ينماذا يأكلن زكجات النيب صلى اهلل علي كسلم؟ إف حصلت حبت  ٘تر ُب اليـو

يأكلوف اللحم؟ أين ٬تدكف اللحم؟ أك إف كجدكا خبزان أين ٬تدكنو؟ التمر .. رضي اهلل عنهم الصحابة ك
فقطعان ال ٖتتاج إٔب ا٠تبلء خبلؿ أربعة كعشرين ساعة إال رٔتا كاحدة، كرٔتا . بالشهر كالشهرين الزاد التمر

. أيضان ال ٖتتاجو يومان أك يومُت لقلة ما يتناكلوف ٚتيعان، رجاالن كنساء من الزاد كالطعاـ
 فكاف النساء، نساء الصحابة ٔتا فيهن أمهات ا١تؤمنُت رضي اهلل عنهن ال ٮترجن إٔب الرباز إال 

كالليل . ليبلن؛ ألف ُب ذلك حاجة إٔب ا٠تركج من البيوت، كطلب أماكن نوعان ما بعيدة عن مساكن الناس
كلذلك أذف ٢تن الشارع . فكن ال ٮترجن إال من ليل إٔب ليل. أسًت، كأبعد عن أعُت الناظرين ك٨تو ذلك
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باب ُخُ وِج ): البد من قضاء اٟتاجة، فكن ال ٮترجن إال ُب الليل ىذا مقصوده من قولو. لذلك للحاجة
. (النَّْساِء ِإَلى اْل َ َ ازِ 

.  كسبب خركجهن أهنم كانوا ال يتخذكف الكنف ُب البيوت، ال يبنوف ُب بيتوىم كنيفان كال ٛتامان 
. شأهنم شأف العرب األكؿ، يستقذركف من ذلك، كيستأنفوف أف يتخذكف الكنف ُب مناز٢تم
 .           ٍب أكرد معٌت ىذا اٟتديث بلفظ ٥تتصر، حديث عائشة ُب قصة نزكؿ اٟتجاب

ثَ َنا َيْ َ ى ْبُ  ُبَكْ  ٍ ):  يقوؿ البخارم .  ىو ٭تِت بن عبد اهلل بن بكَت ا١تصرم (َحدَّ
ثَ َنا اللَّْ ثُ ) .    ابن أيب سعد، أيضان ا١تصرم بن عبد الرٛتن(َحدَّ
ثَِني ُعَقْ لٌ ) عيقيل بن .  عيقيل بضم العُت عيقيل، ابن خالد بن عىقيل، ىو عيقيل كجده عىقيل(َحدَّ

قلت ُب دركس سابقة، ليس ُب رجاؿ الكتب الستة من . خالد بن عىقيل، أبو خالد األيلي، أيضا ا١تصرم
. يدعى عيقيبلن بالضم سواه، فقط أما عىقيل فكثر

 .  ىو اإلماـ ٤تمد بن شهاب بن مسلم بن شهاب الزىرم(َعْ  اْبِ  ِشَهابٍ )
.  ابن الزبَت التابعي ا١تشهور(َعْ  ُعْ َوةَ )
.  ىذا السند ىو بعينو السند الذم أخرج بو البخارم ثا٘ب أحاديث اٞتامع الصحيح(َعْ  َعاِئَلةَ ) 

إنما )): أكؿ حديث ُب الصحيح حديث عمر. ُب أكؿ الصحيح" بدء الوحي"إذا كنتم تذكركف ُب كتاب 
 ثا٘ب حديث، حديث عائشة ُب بدء الوحي بنفس ىذا السند، ٭تِت بن بكَت إٔب (1)((األعمال بالن ات

ماذا تقوؿ عائشة رضي اهلل عنها؟   . عائشة
.   شوؼ بالليل فقط (َأنَّ َأْزَواَج النَِّ يّْ َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم ُك َّ َيْخُ ْجَ  بِاللَّْ لِ )
 .   يعٍت ٭تتجن إٔب قضاء اٟتاجة، بطلب مكاف بارز بعيد عن البيوت ألجل ذلك(ِإَذا تَ  َ  َّْزنَ )
.  ىو كادم أفيح أك صعيد أفيح من اٞتهة الشرقية الشمالية بالنسبة للمسجد النبوم(ِإَلى اْلَمَناِصعِ )

. اآلف ال أدرم ماذا يسمى. مكاف كاف يسمى ا١تناصع. اٞتهة الشرقية الشمالية بالنسبة للمسجد النبوم
َ حُ ): تقوؿ عائشة  أم كادم كاسع ال بيوت فيو، كال بنياف فيو، كانوا يذىبوف إليو (َوُىَو َصِع ٌد َأف ْ

. النساء ُب الليل، كٔتا فيهن أمهات ا١تؤمنُت أزكاج النيب صلى اهلل عليو كسلم لقضاء اٟتاجة للرباز
.  فيو اختصار ُب اللفظ ىنا(َفَكاَن ُعَمُ  يَ ُقوُل لِلنَِّ يّْ َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم اْحُجْب ِنَساَءكَ )

َوِإَذا َوأَْلُتُموُى َّ ﴿ :ُب التفسَت باب قولو تعأب ُب تفسَت األحزاب: اٟتديث سيأٌب بطولو ُب موضعُت اثنُت
                                                 

 .     1:  صحيح البخارم، باب بدء الوحي، رقم(1)
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. كأيضان يأٌب بطولو ُب كتاب النكاح. (1)﴾َمَتاعاً فَاْوأَُلوُى َّ ِم  َورَاء ِحَجابٍ 
كاف .  عمر رضي اهلل عنو، رجل ٤تدث ملهم، ٬ترم اهلل اٟتق على لسانو كقلبو، كلو موافقات كثَتة

شوؼ العظمة ىذه ٢تذا الرجل ا١تلهم، كموافقاتو كثَتة . يقًتح، عمر يقًتح االقًتاح فينزؿ القرآف باقًتاحو
. عمر، متعددة

١تا اعتمر عمرة القضية ُب  ((لو صل نا في مقام إب اى م)):  _صلى اهلل عليو كسلم_  قاؿ للنيب 
١تا فرغوا من . أكائل السنة ُب السنة السابعة بعد صلح اٟتديبية، عمرة تسمى عمرة القضية، أك عمرة القضاء

ما ض  لو في مقام )) ُب بعض األلفاظ ((ما ض )):  _صلى اهلل عليو كسلم_ الطواؼ قاؿ عمر للنيب 
 ِإب اِى مَ  َمَقامِ  م  َواتَِّخُذوا﴿: قولو تعالى_ صلى اهلل عل و وولم _ إب اى م فنزل على الن ي 

.  بنفس االقًتاح الذم اقًتحو عمر(2)((﴾ُمَصلَّى
صلى اهلل عليو _ كاف عمر يقوؿ للنيب .  أيضان آيات اٟتجاب كانت أيضان من ضمن موافقات عمر

 رجل رأس يقصدؾ الناس، ك٦تن يقصدؾ (3)((يا روول اهلل إنو يدخل عل ك ال   وال اج )):  _كسلم
أناس عقبلء، أبرار، يغضوف أبصارىم، كقد يقصدؾ بعض ىؤالء السفهاء كاألعراب، كيعٍت لو حجبت 

 .ما كاف فيو حكم سابق بأمر النساء باالحتجاب. نساءؾ
بأف ٭تجب نساءه، فبل يراىن _ صلى اهلل عليو كسلم _      فكاف عمر يلح كيقًتح على النيب
كٓب يكن النيب صلى اهلل عليو كسلم يفعل؛ ألنو ما سبق ىناؾ . أحد، كال ٭تدثهن أحد إال من كراء حجاب

ككاف رأم عمر أنو ليس كل من يأتيك، ٮتاطب النيب صلى اهلل عليو كسلم كيدخل . حكم من اهلل بذلك
. عليك دارؾ كيقصدؾ ٟتاجة أك لسؤاؿ، مزكى ُب بصره، ُب خفض بصره، أك يقدر مقاـ كبيت النبوة

 قد يدخل بعض ىؤالء ا١تنافقُت، أك بعض ىؤالء كاألعراب الذين ال يعرفوف مقامات األنبياء، كال 
ككانت نفس عمر تتوقد، . فرٔتا تطيش أبصارىم ىنا كىناؾ، كىذا فيو نوع من يعٍت ما فيو يعٍت. ٨تو ذلك

. كيلح يكثر من ىذا العرض على النيب صلى اهلل عليو كسلم، كٓب يكن النيب صلى اهلل عليو كسلم يفعل
شوؼ . فكاف كلما خرج بعض أزكاج النيب صلى اهلل عليو كسلم ُب الليل.  فاٗتذ عمر لذلك حيلة

ككثر . ماذا يصنعن؟ البد يقضُت اٟتاجة. حاجة ضركرية. خركج ُب الليل، كللحاجة لقضاء اٟتاجة، للرباز
اهلل خَتىن ينتظرف إٔب الليل، كىذا فيو نوع من مزيد اٟتشمة، كمع ذلك كاف إذا رأل بعض زكجات النيب 

                                                 

   .53:  األحزاب(1)
   .(2959 )التػٍِّرًمًذم أخرجو (2)
. 4123:  صحيح البخارم، رقم(3)
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صلى اهلل عليو كسلم خاصة سودة؛ ألهنا كانت امرأة طويلة، ال ٗتفى حىت لو احتجبت، ١تا حاباىا اهلل من 
فكانت ترجع . إنك ال ٗتفُت علينا يا سودة، قد عرفناؾ يا سودة، ىكذا يرفع صوتو: فكاف يقوؿ. الطوؿ

. تشتكيو إٔب النيب صلى اهلل عليو كسلم أف عمر قاؿ كذا كسط الرجاؿ، كذكر اٝتي
رٔتا إذا .  تشتكي ا١ترأة اٟترة الشريفة ما تطيق أف ييتحدث ىكذا باٝتها، كىو ذاؾ لو مقصد عمر

اشتكُت إٔب النيب صلى اهلل عليو كسلم، يعٍت ٭تدث أمران، أك اهلل عز كجل ينزؿ حكمان، كعنده سوابق ُب 
ال، سوابق . لكن ُب ا١توافقات القرآنية اإل٢تية، مو سوابق السجوف كاجملرمُت. ا١توافقات، يعٍت صاحب سوابق

.  خَت
:   فتعارض عند النيب صلى اهلل عليو كسلم أمراف

.  أمر اٟتاجة كالضركرة، البد ٮترجن لقضاء اٟتاجة، ال كسيلة أخرل، ٓب يتخذكا الكنف ُب البيوت
كأمر آخر كىو اٟتاجة إٔب أف يكوف لزكجات النيب صلى اهلل عليو كسلم، كأمهات ا١تؤمنُت، كما 

. إليهن من نساء ا١تؤمنُت مزيد من اٟتفظ ٢تن، كاالحتياط عليهن، كإبعاد األنظار عنهن، ك٨تو ذلك
الضركرة تفرض ا٠تركج لقضاء .  فلما اشتكت لو سودة، قاؿ إنو قد أيذف لكن أف ٗترج ُب حاجتكن

 .كاستمر اٟتاؿ على ىذا، على ىذا ا١تنواؿ كعلى ىذا األمر. اٟتاجة
 ٍب ١تا حدثت قصة زينب اليت كانت ىي السبب الرئيسي، أف اٟتديث ىنا ٥تتصر، كأنو من نص 

كبلـ عمر لسودة، حرص منو على . اٟتديث ىذا يظهر أف كبلـ عمر لسودة، ىو سبب النزكؿ للحجاب
أف ٭تدث النيب صلى اهلل عليو كسلم أمران، أك ٭تدث اهلل جل كعبل أمران، ٯتنع نساء النيب صلى اهلل عليو 

كسلم من ا٠تركج حىت لقضاء اٟتاجة، أك على أقل تقدير ٮترجن باٟتجاب الكامل، ١تا فيو سًت الوجو ك٨تو 
. ذلك

ك١تا تزكج النيب صلى .  فلم يفعل النيب صلى اهلل عليو كسلم، كأذف ٢تن ُب قضاء اٟتاجة ليبلن للضركرة
اهلل عليو كسلم زينب رضي اهلل عنها، زينب بنت جحش القصة ا١تشهورة، كأكٓب ُب داره كليمة عرسها عليو 

فلما أكلوا كشربوا، انتهت . الصبلة كالسبلـ، كدخل عدد من الصحابة ُب بيت النيب صلى اهلل عليو كسلم
حفلة العرس، انصرفوا كبقي ثبلثة نفر يتحدثوف، حىت النيب صلى اهلل عليو كسلم يعٍت دخلو يعٍت من الضيق 

فخرج عليو الصبلة كالسبلـ من داره كدخل عليهم، كىم ال يزالوف . بسبب طوؿ مقامهم عنده ما دخلو
. جلوسان 

فخرج مرة أخرل كدخل، يعٍت كاضح ٮترج .  بعض الناس اهلل يهديهم ما تعرؼ كيف تفهمهم
فنزؿ اٟتكم، البد اآلف من حكم صريح . كيدخل كٮترج مرتُت ثبلث، كىؤالء جالسُت يكملوف السالفة
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َ  نَاِظ ِيَ  ِإنَاُه َوَلِكْ  ِإَذا ُدِع ُتْم فَاْدُخُلوا إ ﴿:فنزلت اآلية ا١تشهورة اليت فيو قولو تعأب. كاضح َلى  ََعاٍم َغ  ْ
. يعٍت أف ال يطيلوا ا١تكوث عند النيب صلى اهلل عليو كسلم.  ُب تأديب الصحابة(1)فَِإَذا  َِعْمُتْم فَانَتِلُ وا﴾

فحجب أزكاج  ﴾﴿َوِإَذا َوأَْلُتُموُى َّ َمَتاعاً فَاْوأَُلوُى َّ ِم  َورَاء ِحَجابٍ : ٍب نزؿ ُب غضوف ذلك قولو تعأب
. عن أعُت اٞتميع هبذه اآلية_ صلى اهلل عليو كسلم _ النيب 

 فلما نزؿ حكم اٟتجاب، كٖتتم على زكجات النيب صلى اهلل عليو كسلم كما إليهن من نساء 
َْزَواِجَك َوبَ َناِتَك َوِنَساء اْلُمْؤِمِن  َ :ا١تؤمنُت؛ ألف اهلل يقوؿ ﴿يُْدنِ َ  حكم مشًتؾ  ﴾ ﴿يَا أَي َُّها النَِّ يُّ ُقل ألّْ
فكن ٮترجن متحجبات . أليس كذلك؟ ما حيٌلت. اٟتاجة للخركج للرباز مستمرة (2)﴾َعَلْ ِه َّ ِم  َجََلبِ ِ ِه َّ 

. كُب الليل أيضان 
ىنا أيضان يتدخل .  فازداد األمر عليهن يعٍت حجاب ٔتا فيو تغطية كجوىهن رضي اهلل عنهن كليبلن 

عمر للمرة الثانية أك الثالثة، فكانت سودة كغَتىا إذا خرجن متحجبات، ٔتا يلبسن من ٜتر كأغطية، كأيضا 
إذا غربت الشمس حٌل الظبلـ، ما . ال، ظبلـ..ما ىو زينا اآلف الشوارع مضاءة ك. متحجبات بظبلـ الليل

. فيو أنوار
كمع ذلك استمر عمر على حرصو .  فكاف ظبلـ الليل كاُب، فما بالك إذا أضيف إليو اٟتجاب

فإذا رآىا عمر أيضان يصرخ، كيقوؿ ال ٗتفُت علينا قد عرفناؾ . السابق لعلو ٭تدث أمر، فكانت سودة ٗترج
طيب ماذا تصنع؟ تقصر طو٢تا كال ماذا تفعل؟ . يا سودة

.  أمر اهلل باٟتجاب فتحجبت، كضركرة اٟتاجة تأمرىا با٠تركج لقضائها، كالليل ىو الظرؼ ا١تناسب
فكاف النيب صلى اهلل عليو كسلم . ماذا تصنع أكثر من ذلك؟ ىنا يعٍت خبلص كاف على عمر أف يتوقف

قضاء اٟتاجة يعٍت ال عذر فيو كال لـو عليو؛ ألف األمر باٟتجاب نزؿ . يقوؿ أيذف لكن ُب قضاء اٟتاجة
. كاٟتمد هلل، كما كاف ٮتشاه من عمر، أف يدخل عليك الرب كالفاجر، ذىب باٟتجاب كما بقي ىناؾ مربر

. حىت أحدثت بعد ذلك كما سيأٌب ُب الباب الذم بعده، بدؤكا يتخذكف الكنف ُب ا١تنازؿ
 الصحابة، ١تا فتحوا األرض، فتحوا ببلد الشاـ، فتحوا ببلد العراؽ، كجدكىم يتخذكف الكنف ُب 

فأصبحوا بعد ذلك يتخذكف الكنف ُب بيوهتم . كلكثرة الناس، ما أصبح ا٠تركج للرباز يعٍت مناسبان . بيوهتم
. كما رٔتا سنذكر ُب الباب الذم بعد ىذا

                                                 

   .53: األحزاب (1)
 .59: األحزاب (2)
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ٍب .  ىذا مؤدل ىذا البحث الذم اختصره البخارم ىنا ُب حديثو، ُب قوؿ عمر احجب نسائك
خرجت سودة بنت زمعة، زكج النيب صلى اهلل عليو كسلم ليلة من الليإب عشاء، ككانت امرأة طويلة، 

قلت العبارة ٥تتصرة . فناداىا عمر أال قد عرفناؾ يا سودة، حرصان على أف ينزؿ اٟتجاب، فأنزؿ اٟتجاب
كقد حررت لك اآلف  أف سبب نزكؿ آية اٟتجاب ما . فأك٫تتك أف كبلـ عمر سبب النزكؿ ُب آية اٟتجاب

 .         فانتبو ٢تذا، اقرأ. حصل ُب قصة زكاجو بزينب
ثَ َنا أَبُو ُأَواَمَة َعْ  ِىَلاِم ْبِ  ُعْ َوَة َعْ  أَبِ ِو َعْ  َعاِئَلَة رضي اهلل ): قاؿ ثَ َنا زََك ِيَّاُء قَاَل َحدَّ َحدَّ

َقْد ُأِذَن َأْن َتْخُ ْجَ  ِفي َحاَجِتُك َّ قَاَل ِىَلاٌم : عنها َعْ  النَِّ يّْ َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوعلى آلو وَولََّم أنو قَالَ 
. (يَ ْعِني اْل َ َ ازَ 
ثَ َنا زََك ِيَّاءُ ): قولو : ُب شيوخ البخارم رجبلف، ٭تمبلف ىذا االسم زكرياء.  ىو ابن ٭تِت(َحدَّ

  زكرياء بن ٭تِت ىذا الذم معنا، ابن صاّب البلخي اللؤلؤم، حافظ فقيو، من علماء خرساف
. (230)  مائتُت كثبلثُتتوُب سنة

 كاآلخر زكرياء بن زائدة، أيضان مشهور، رٔتا مٌر معنا قبل ذلك .
، إماـ حافظ 230 الذم معنا اآلف زكريا بن ٭تِت البلخي اللؤلؤم، أبو ٭تِت كنيتو، توُب سنة 

. مشهور
ثَ َنا أَبُو ُأَواَمةَ ) قلت . ىو اٟتافظ البصرم ا١تشهور ٛتاد بن أسامة، أحد اٟتٌمادين الثبلثة (قَاَل َحدَّ

: ُب أئمة اٟتديث ثبلثة أئمة كبار
 ٛتاد بن أسامة البصرم. 
 كٛتاد بن زيد البصرم. 
 كٛتاد بن سلمة البصرم .

أما ٛتاد بن سلمة، .  اثناف منهما من رجاؿ الصحيح البخارم، ٛتاد بن أسامة كٛتاد بن زيد
 . فأخرج لو مسلم، كٓب ٮترج لو البخارم إال حديثان كاحدان 

.   ابن الزبَت طبعان (َعْ  ِىَلاِم ْبِ  ُعْ َوةَ )
.   عركة بن الزبَت التابعي ا١تشهور(َعْ  أَبِ وِ )
.   عائشة ىي خالة عركة بن الزبَت؛ ألف عركة بن أٝتاء بنت أيب بكر(َعْ  َعاِئَلةَ )
 ىذا اإلذف الثا٘ب بعد (َقْد ُأِذَن َأْن َتْخُ ْجَ  ِفي َحاَجِتُك َّ : َعْ  النَِّ يّْ َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو وَولََّم قَالَ )
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اشتكت منو ١تا كاف يقوؿ . نزكؿ اٟتجاب، كما بينت لك قبل قليل؛ ألف سودة اشتكت من عمر مرتُت
.  عرفناؾ قبل نزكؿ اٟتجاب، فكاف يقوؿ ٢تا النيب اٟتاجة البد ٗترجن ٢تا؛ ألف للضركرة

فلما . فلما نزؿ اٟتجاب، كانت ٗترج متحجبة كليبلن، فكاف عمر أيضان يقوؿ عرفناؾ يا سودة
: فقاؿ. بعد نزكؿ اٟتجاب، ضركرة اٟتاجة تفرض ا٠تركج. اشتكت، كأنو ما صوب عمر، كىذا ىو الواضح

كاإلذف ىنا من اهلل، إذف شرعي ىذا؛ ألف الضركرة تفرضو، أيذف . قد أذف لكن أف ٗترجن ُب حاجتكن
كأيذف يعٍت اإلذف من اهلل؛ ألف إذف شرعي ىذا، ليس إذف منو ىو صلى اهلل عليو كسلم باعتباره قيمان . لكن
. ال تفهم ىذا، إذف شرعي من اهلل؛ ألف اٟتاجة البد ٢تا أف ٗترج إليها. كزكجان 

كأخذ من ىذا الفقهاء حكمان أف ا١ترأة األصل فيها قرارىا ُب بيتها، إال ما دعت لو اٟتاجة كالضركرة 
كييفهم من ىذا ٔتفهـو ا١تخالفة عند الفقهاء أف ا٠تركج الذم ال حاجة . فتخرج للحاجة كالضركرة. للخركج

.  لو، فيو غضاضة، كفيو يعٍت شيء على ا١ترأة ا١تسلمة
أما أف ٗترج لكل صغَتة ككبَتة، كلسبب . فينبغي على ا١تسلمة أال ٗترج من دارىا، إال ١تا البد منو

كلغَت سبب، كجملرد النزىة، كالفسحة، كالتجوؿ ُب الشوارع كاألسواؽ، ىذا يعٍت أمر يتناَب مع خلق ا١ترأة 
إذا كانت سودة انزعجت فقط من ذكر عمر الٝتها ُب أكساط الناس . ا١تسلمة اٟتيية الشريفة العفيفة اٟترة

أما الساقطة كقليلة اٟتياء ىذه، لو . فاشتكت؛ ألف ا١ترأة اٟترة حىت من غَت أف تيؤمر كتوجو، ا١ترأة اٟترة
. كبلتها باٟتديد أعوذ باهلل من الشيطاف الرجيم، تفيح رائحتها، ما فيو فائدة

 إذا فقدت ا١ترأة اٟتياء، كفقدت شعورىا بكوهنا امرأة حرة عفيفة، ما ينفع ترل فيها أعوذ باهلل من 
كثرة ا٠تركج إٔب . ككثرة اإلمساس كما يقاؿ تقلل اإلحساس. الشيطاف الرجيم، ال توجيو، كال ىذا كال غَته

األسواؽ، ككثرة ٥تاطبة الرجاؿ ُب الدكاكُت، ىذا تفقد ا١ترأة يعٍت شيئان فشيئان حياءىا، كيعٍت عفتها، فيصبح 
أمر طبيعي كعادم جدان تتكلم مع كل من ىب كدب، مع اللي يبيع ُب الدكاف، كمع اللي يسوؽ التاكسي، 

فصار اٟتياء رٔتا الرجل يستحي أكثر ٦تا تستحي منو . كىنا كىناؾ، كزادت التليفونات خلصت الناقص
، ٦تا نرل كنسمع ُب أسواقنا مع األسف يعٍت، شيء يعٍت ٤تزف . النساء اليـو

 فيجب أف تشعر ا١ترأة ا١تسلمة بأهنا امرأة حرة، كمن كوهنا امرأة حرة، ىذه اٟترية ليست قلة اٟتية، 
ىذا سقوط ىذا، ىذا سقوط كفقد لكوهنا امرأة .. كالسفاىة، كرفع األصوات ُب األسواؽ، كاٟتديث مع كل

امرأة . حىت ُب اٞتاىلية ١تا دخلت ىند بنت عتبة، ىند بنت زكجة أيب سفياف، إحدل حرائر قريش. حرة
غَت مسلمة، قبل أف تسلم، ككاف ٢تا تصفية حسابات مع الصحابة، ُب قصة ٛتزة ١تا قتل كالدىا عتبة، كقتل 

فرتبت مع عبدىا كحشي فقتلو . أخاىا الوليد بن عتبة، كقتل عمها ربيعة بن عتبة، صفى العائلة كلها ٛتزة
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. يـو أحد، قصة مشهورة
.  ١تا أمر اهلل أف أسلمت، جاءت تبايع النيب صلى اهلل عليو كسلم مع من بايعو من اٟترائر النساء

﴿يَا أَي َُّها النَِّ يُّ ِإَذا َجاءَك اْلُمْؤِمَناُت : البيعة ا١تشهورة ا١تعركفة ببيعة النساء، ا١تذكورة ُب آخر سورة ا١تمتحنة
طبعان الزنا ما يأٌب مباشرة ىكذا،  (2)﴾﴿َوَ  يَ ْزنِ  َ  من ضمن بنود البيعة (1)﴾يُ َ اِيْعَنَك َعَلى َأن  َّ ُيْل ِْك َ 

تبدأ األمور . قبلو مقدمات كثَتة كلبل ال؟ ا٠تركج ا١تتساىل فيو، الكبلـ اللُت مع الرجاؿ األجانب، إٔب آخره
. ىكذا، تتحطم الفضيلة، كتنكسر اٟتواجز إٔب أف تقع ا١تصيبة

ىند توقفت يعٍت مستغربة أف يطلب منهن أف يبايعن النيب على أال  ﴾﴾﴿﴿َوَ  يَ ْزنِ  َ :  فلما قاؿ
أو )): قالت. فيو حكم قبل اٟتكم الشرعي، كىو كوهنا امرأة شريفة حرة. يزنُت؛ ألف ىذا حكم شرعي
اٟترة ال ٯتكن أف تز٘ب .  كيف ىذا الكبلـ؟ مستغربة أف يطلب من حرة أال تز٘ب((تزني ال  ة يا روول اهلل

ىي اآلف ال تز٘ب، كلكن بعد ثبلث .  سؤاؿ استغرايب(3)((أو تزني ال  ة يا روول اهلل)). كلو ُب اٞتاىلية
حكم شرعي ىذا، يشرع للحاضر كالقادـ النيب صلى اهلل عليو كسلم . مائة كأربع مائة كألف سنة، فوضى

. بأمر اهلل عز كجل
. كبالتإب ال ٗترج ١تا البد منو، ىذه اٟترة الشريفة.  نعم اٟترة ال تز٘ب، كبالتإب ال تنخفض بالقوؿ

فإذا جاء اإلسبلـ، فزاداىا نوران، كزادىا خَتا،ن كطهران، كعفة، فتستغرب مع ىذا كلو، كتأٓب كٖتزف ٦تا يصنعو 
. مأساة كربل كاهلل ا١تستعاف عليها. نساء ا١تسلمُت اليـو ُب األسواؽ، كاٟتدائق، كغَت ذلك

يعٍت ىذا مفهـو ا١تخالفة أف ا٠تركج الذم ال ضركرة كحاجة لو، .  فهذا سبب يعٍت قد أذف لكن
 .          ينبغي شرعان على ا١تسلمة أال ٗترجو، كاهلل ا١تستعاف

ال توجد كنف ُب البيت، .  فٌسر اٟتاجة بالرباز، كىي حاجة ضركرية(قَاَل ِىَلاٌم يَ ْعِني اْل َ َ ازَ )
 .فقس على ىذه الضركرة نظائرىا، باب التربز ُب البيوت. حاجة ال ٯتكن إال أف تفعل

 
 باب التَّ َ  ُِّز ِفي اْل ُ ُ وتِ 

 

                                                 

   .12: ا١تمتحنة (1)
   .12:  ا١تمتحنة(2)
. 4754: رقم حديث 195 ص/  8 ج مسنده ُب يعلى أيب (3)
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   باب التَّ َ  ُِّز ِفي اْل ُ ُ وتِ )
ثَ َنا أََنُ  ْبُ  ِعَ اٍض َعْ  ُع َ ْ ِد اللَِّو َعْ  ُمَ مَِّد ْبِ  َيْ َ ى ): قال ثَ َنا ِإبْ َ اِى ُم ْبُ  اْلُمْنِذِر قَاَل َحدَّ َحدَّ

اْرتَ َقْ ُ  فَ ْوَق َظْهِ  بَ ْ ِ  َحْ َصَة لِ َ ْعِض : ْبِ  َح َّاَن َعْ  َواِوِع ْبِ  َح َّاَن َعْ  َعْ ِد اللَِّو ْبِ  ُعَمَ  أنو قَالَ 
َلِة ُمْستَ ْقِ َل  َحاَجِتي فَ َ أَْيُ  َرُووَل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوعلى آلو وَولََّم يَ ْقِضي َحاَجَتُو ُمْسَتْدِبَ  اْلِق  ْ

 .(اللَّْأمِ 
فقو الباب، باب التربز ُب البيوت، فقهو أف الكبلـ السابق الذم ذيكر ُب الباب الذم قبلو، أف 

الصحابة كالنيب صلى اهلل عليو كسلم، كاف شأهنم شأف العرب األيكؿ، يستنكفوف كيأنفوف كيستقذركف أف 
ليس ىذا يعٍت با١تنع، ليس . يتخذكا مواضع ا٠تبلء ُب بيوهتم، كُب ٣تالسهم اليت فيها يسكنوف كيناموف

كىذا ال يعٍت ا١تنع . حكمان شرعيان؛ كإ٪تا كاف ىذا ىو اٟتاؿ عند العرب، كىو ٦تا استمر عليو عند العرب
شرعان من اٗتاذ الكنف ُب البيوت؛ كلذلك ترجم هبذه الًتٚتة باب التربز ُب البيوت، حىت ال تفهم أف ىناؾ 

. كلكن يعٍت من طبيعة الرجل كما يقاؿ كالشخص ابن بيئتو، ابن بيئتو. منعان شرعيان 
ككثَتان من طرائق العرب اليت .  النيب صلى اهلل عليو كسلم نشأ ُب العرب، كالعرب كاف ىذا حا٢تم

كانوا عليها، خاصة األمور ا١تستحسنة، كاف يفعلها النيب صلى اهلل عليو كسلم، كاستمر عليها، كٓب يكن 
. يعٍت ٯتنع منها؛ بل رٔتا يعٍت أكد كثَتان منها

 فكوهنم ال يتربزكف ُب البيوت، كال يتخذكف الكنف ُب البيوت، ال تفهم من ذلك ا١تنع من اٗتاذ 
. الكنف ُب البيوت؛ كإ٪تا كاف ىذا حا٢تم أسوة يعٍت العرب قبل ذلك، كانوا ببل يتخذكف الكنف ُب البيوت

لكن إذا تغَت اٟتاؿ، كما قلت ١تا فتح الصحابة الشاـ كالعراؽ، ككجدكىم يتخذكف الكنف ُب البيوت، ككثر 
الناس، كأصبح من العسر؛ بل رٔتا يصل إٔب حد التعذر كلما أراد رجل أك امرأة تقضي حاجتها تذىب 

فا١تشقة ىذه يعٍت كما رأكه ُب الشاـ من ا١تراحيض، استفادكىا كاٗتذكىا بعد . مسافات بعيدة، فيها مشقة
فكانت أكفق من ا٠تركج إٔب يعٍت قدٯتان القرل صغَتة، يسكنوف ُب قرل صغَتة، بسهولة . ذلك ُب بيوهتم

فُت ٗترج؟ تسافر أربعُت كيلو تقضي . أما تأٌب ُب مكاف كاسع، ا١تدينة كبَتة. ٗترج ا١ترأة إٔب كادم ىنا
. ال يعقل ىذا، فاٗتذت الكنف ُب البيوت. اٟتاجة كتأٌب

ا١تقصد األكؿ التسًت، كا١تقصد الثا٘ب :  كمربر ذلك، ما ىو األكفق الذم ٭تقق بُت ذاؾ ا١تقصدين
. طلب مكاف قار بعيد يأمن فيو من رجيع بولو كعذيرتو

فلما صارت الكنف ىي اليت ٖتقق ىذا ا١تقصد، اٗتذت ُب أكاخر عصور الصحابة ُب مساكنهم 
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 .كلذلك أصل كىو قصة ابن عمر ىذه. كبيوهتم، كاستمر اٟتاؿ عل  ىذا
ثَ َنا ِإبْ َ اِى ُم ْبُ  اْلُمْنِذرِ ):  قاؿ إبراىيم بن ا١تنذر، ابن عبد .  ىذا رٔتا ٯتكن مٌر معنا، أك نذكر(َحدَّ

كقع ُب مشكلة القرآف كخلق . اهلل بن ا١تنذر، األسدم، اٞتوذامي، صدكؽ، ٓب يكثر عنو البخارم كثَتان 
أخرج لو الستة ما . القرآف، كجرل منو كبلـ، نقم عليو بعض األئمة، كتكلم فيو اإلماـ أٛتد ألجل ذلك

. 236توُب سنة . خبل مسلم كأبو داككد ٓب ٮترجا لو شيئان 
ثَ َنا أََنُ  ْبُ  ِعَ اضٍ ) ضربو ابن ضمرة، أبو ضمرة بالضاد أخت الصاد، ثقة مد٘ب، عٌمر  (قَاَل َحدَّ

عاش .  ما شاء اهلل200 كتوُب سنة 100يعٍت كلد سنة .  بالضبط200حىت بلب ا١تائة تقريبان، توُب سنة 
.  بالضبط، ركل لو اٞتماعة كلهم الستة يعٍت 200 إٔب 100مائة سنة من 

 ىو عبيد اهلل بن عمر، ابن حفص بن عاصم، ابن عمر بن ا٠تطاب، من ذرية (َعْ  ُع َ ْ ِد اللَّوِ )
.  عمر بن ا٠تطاب، تابعي مد٘ب ثقة، لكنو مقل من الركاية جدان 

.  مٌر معنا ُب حديث قبل بابُت أك ثبلثة قبل اٟتج(َعْ  ُمَ مَِّد ْبِ  َيْ َ ى ْبِ  َح َّانَ )
ٌباف(َعْ  َواِوِع ْبِ  َح َّانَ ) قلت لكم معلومة .  القراءة الصحيحة بفتح اٟتاء كما قرأىا القارئ ابن حى

ٌباف بن منقذ، ىو صاحب حديث ٌباف، حباف أبوه ىو صحايب اٝتو حى  (1)((  خَلبة)): أف كاسع بن حى
تذكركف ىذه ا١تعلومة كال طارت مع ما طار؟ حباف بن منقذ، ىو الذم جاء يشتكي إٔب النيب صلى اهلل 

رجل بسيط ال يعرؼ أف ٯتاكس ُب البيع، . عليو كسلم قاؿ إ٘ب أخدع ُب البيوع، ككالد كاسع الراكم ىنا
كالتجار الباعة أبالسة بعضهم، أبالسة يعٍت يركج بضاعتو بطريقة عجيبة، يعٍت علم يدرس كما ٝتعت، 

طبعان أخبلؽ، كذب، صدؽ، حراـ، حبلؿ، . يركحوف يأخذكف دكرات، فيو دكرات كيف تركج للبضاعة
عندؾ بضاعة، . أما البيع كالشراء ٭تتاج إٔب ذكاء. ىذه خليها ىناؾ، خليها لدرس البخارم ُب ا١تسجد

لكن ا١تسلم الذم يراقب حدكد اهلل، ما ينبغي يعٍت أف يركج بالغش . كعندؾ مدة زمنية البد تنفقها
. كالكذب

كم ىذه قاؿ لو بعشرين لاير كىي بريالُت، يدفع عشرين .  فواسع بن حباف أتى يشتكي، ما ٯتاكس
لاير ا١تسكُت، يـو ٬تي البيت يقولوف كم ىذه بعشرين، الناس كلهم يبيعوهنا بريالُت تشًتيها بعشرين؟ فشاؼ 

 شكواه ىو كٌلدت حكمان ((إذا بايع )): فقاؿ. ا١توضوع يعٍت، فاشتكى إٔب النيب صلى اهلل عليو كسلم
شرعيان، كىو ما يسمى ٓتيار الغنب ُب البيع، مشهور خيار الغنب اٝتو، يعٍت الناس ما كلهم، بعض الناس 

                                                 

   .البيع ُب ا٠تداع من يكره ما باب، 1974 : صحيح البخارم، رقم(1)



 

 98 

كتاب الوضوء                                                                                                _ شرح صحيح البخاري
 الدروس كاملة

بسطاء، تفكَتىم ٤تدكد، مسكُت يعٍت ىكذا خلقو اهلل، بسيط رجل بسيط كصدكؽ يصدؽ، خاصة إذا 
لف باهلل كذبان، ما ٯتكن ما يصدؽ، ٭تلف باهلل يكذب؟. حلف لو باهلل ما ! يعٍت ما ٮتطر رٔتا عل بالو أف ٭تي

يدرم الناس ٭تلفوف باهلل كباألنبياء كالرسل ككل شيء مقدس عشاف يبيع لو دجاجتُت، كال كيلو طماطم، ما 
. عنده مشكلة بعض الناس، ىذا شيء عظيم

ٔتعٌت لو اشًتيت بضاعة، فتبُت أنك .  فبعض الناس بسيط، فأعطاه الشارع خيار اٝتو خيار الغنب
استغل بساطتك، كاستغل كونك . قيمتها مائة، فباعك بألف، ىذا غنب فاحش. غبنت هبا غبنان فاحشان 

رجبلن تصدؽ، ككونك ال خربة لك ُب األسواؽ كالبيع كالشراء، كتبلعبات الباعة ىؤالء، ىذا يسمى خيار 
فيحق لك شرعان على مدل ثبلث أياـ أف ترجع البضاعة، كتأخذ مالك، أك يسقط عنك ما غبنك . الغنب
حكم شرعي، معموؿ بو، غَت معموؿ بو، ىذا عند اهلل ا١تستعاف، ليس ىو أكؿ حكم شرعي ال يعمل . بو
لكن ىكذا الشارع أعطى ىؤالء البسطاء يعٍت ٛتاية، أك كما نقوؿ، أك يعٍت حصن من تبلعب . بو

تفكر، كتنظر، كإذا اكتشفت أنك غبنت ُب بيعة غبنان فاحشان، يتجاكز اٟتد ا١تعقوؿ، . ا١تتبلعبُت بثبلثة أياـ
أعطاؾ الشارع أف ترجع كتأخذ ما دفعت، أك يسقط عنك ما غبنت فيو، ىذا غَت خيار العيب، إذا 

. ال، إذا اكتشفت غبنان، خديعة، باعك شيء ٓتديعة كغنب. اكتشفت عيبان ُب البضاعة
إذا بايع  : يا روول اهلل إني أخدع في ال  وع قال)): قاؿ.  قصة كاسع بن حباف ىو صاحبها

خلبو يعٍت أخذه على حُت غرة، يستغل غرتو، .  ا٠تبلبة ىي الغدر، كا١تكر، كا٠تديعة(1)((فقل   خَلبة
. يستغل بساطتو، فيأخذه على غرة، تسمى خبلبة، كىي نوع من الغدر

 كالغدر كا٠تديعة أقبح ما ٯتكن من اآلثاـ اليت يرتكبها اإلنساف، حىت قاؿ النيب صلى اهلل عليو 
خداع ا١تسلم كا١تكر .  مباشرة ىكذا على النار نسأؿ اهلل العافية(2)((المك  والخديعة في النار)): كسلم
ال ٬توز ا٠تداع . سواءن ُب دينو، أك ُب عرضو، أك ُب مالو، أك ُب جسده، أك ُب أرضو، أك ُب أم شيء. بو

. كا١تكر أبدان بأم صورة من الصور، مصَتىا النار عياذان باهلل تعأب
فإف .  يعٍت ال خداع كأعطاه ثبلث أياـ، يراجع فيها البيع((إذا بعتو فقل   خَلبة)):  فقاؿ لو

فإذا اكتشف أف . اكتشف أنو غنب، ثبلثة أياـ كافية عاد، يفكر مضبوط، يشوؼ يسأؿ الناس كيستشَت
أما إذا اكتشف أنو غنب، فثبلثة . البيع طبيعي، أك ا١تكسب يعٍت شيء يعٍت زيادة يعٍت ال تصل ٟتد الغنب

                                                 

   .البيع ُب ا٠تداع من يكره ما باب، 1974 : صحيح البخارم، رقم(1)
. 11106:  شعب اإلٯتاف للبيهقي، رقم(2)
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أياـ يرجع لصاحب السلعة سلعتو، ك٬تب على القاضي الشرعي إذا اشتيكي لو من ذلك أف يطبق ىذا 
.  اٟتكم، يتثبت

أكؿ شيء يرجع لو سلعتو، كيرجع لصاحب ا١تاؿ . فإذا كجد أنو حصل غنب، يرجع للبائع بالعقوبة
كاسع بن حباف ىو ابن حباف بن . مالو، ك٭تق لو تأديب كزجر كتعزير ذلك ا١تتبلعب بالناس ألكل أموا٢تم

.       ((  خَلبة)): منقذ، ذلك الرجل الذم صاحب حديث
 ىذا اٟتديث مر معنا، كدرسنا فقهو ُب مسألة استقباؿ القبلة (َعْ  َعْ ِد اللَِّو ْبِ  ُعَمَ  قَاَل اْرتَ َقْ  ُ )

فقهها ُب ىذا الباب، جواز . كاستدبارىا ُب حاؿ قضاء اٟتاجة، كحررنا ىذه ا١تسألة، لن نتكلم اآلف فيها
.  قضاء اٟتاجة ُب البنياف

كىذا النيب صلى اهلل عليو كسلم، رأل منو ابن عمر على لبنتُت فوؽ بيت ٟتفصة يقضي ٢تى 
فأصل ا١تسألة مشركعة، ٍب بعد ذلك تيوسع فيها باٗتاذ الكنف ُب البيوت؛ ألهنا صارت ىي األكفق . حاجة

. كاألرفق، كاألسًت حىت من طلب الرباز خارج البيوت، خاصة من النساء
  . الذم بعده

ثَ َنا َيزِيُد ْبُ  َىاُروَن قَاَل َأْخ َ َ نَا َيْ َ ى َعْ  ُمَ مَِّد ْبِ  ):  قاؿ ثَ َنا يَ ْعُقوُب ْبُ  ِإبْ َ اِى َم قَاَل َحدَّ َحدَّ
َيْ َ ى ْبِ  َح َّاَن َأنَّ َعمَُّو َواِوَع ْبَ  َح َّاَن َأْخ َ َ ُه َأنَّ َعْ َد اللَِّو ْبَ  ُعَمَ  َأْخ َ َ ُه قَاَل َلَقْد َظَهْ ُت َذاَت يَ ْوٍم 
. (َعَلى َظْهِ  بَ ْ ِتَنا فَ َ أَْيُ  َرُووَل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم قَاِعًدا َعَلى لَِ َنتَ ْ ِ  ُمْستَ ْقِ َل بَ ْ ِ  اْلَمْقِدسِ 

، "باب"ىو نفس اٟتديث السابق، لكن فيو فائدة إسنادية فقط، جاء ُب نسخة الكومشيهٍت كلمة 
ثَ َنا يَ ْعُقوبُ )قبل  . كاألصل ىو عدمها، كال داعي للفصل بُت الباب السابق كىذا اٟتديث. (َحدَّ

ثَ َنا يَ ْعُقوُب ْبُ  ِإبْ َ اِى مَ ): قولو .  ىو اٟتافظ ا١تشهور بالدكرقي، صاحب مسند من ا١تسانيد(َحدَّ
.  حافظ مشهور، من كبار شيوخ البخارم، مر معنا ُب دركس سابقة

ثَ َنا َيزِيُد ْبُ  َىاُرونَ ) كاف إماـ .  ىو الواسطي، اإلماـ ا١تشهور، من طبقة اإلماـ أٛتد(قَاَل َحدَّ
.    أيضان صاحب مسند من ا١تسانيد، مسند يزيد بن ىاركف. 206كاسط ُب زمنو، توُب يزيد بن ىاركف سنة 

قَاَل َأْخ َ َ نَا َيْ َ ى َعْ  ُمَ مَِّد ْبِ  َيْ َ ى ْبِ  َح َّاَن َأنَّ َعمَُّو َواِوَع ْبَ  َح َّاَن َأْخ َ َ ُه َأنَّ َعْ َد اللَِّو )
 .  ىنا الفائدة اإلسنادية، اٟتديث الذم قبل ىذا ىو نفسو لكن فيو عنعنة(ْبَ  ُعَمَ  َأْخ َ َ هُ 

َعْ  ُمَ مَِّد ْبِ  َيْ َ ى ْبِ  َح َّاَن َعْ  َواِوِع ْبِ  َح َّاَن َعْ  َعْ ِد اللَِّو ْبِ  )شوؼ ٟتظة لو تبلحظ 
.  ىنا تصريح بالسماع اإلخبار(ُعَم َ 
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َعْ  ُمَ مَِّد ْبِ  َيْ َ ى ْبِ  َح َّاَن َأنَّ َعمَُّو َواِوَع ْبَ  َح َّاَن َأْخ َ َ ُه َأنَّ َعْ َد اللَِّو ْبَ  ُعَمَ  ):  قاؿ
كالتصريح بالسماع مع ا١تعاصرة، أحد مقاصد البخارم ُب الصحيح؛ كلذلك أعاد نفس اٟتديث،  (َأْخ َ َ هُ 

للفائدة اإلسنادية ىذه . فقط ١تثل ىذه ا١تسألة اإلسنادية، كال نفس اٟتديث كلبل ال؟ ليش يكرره؟ سؤاؿ
أخربه، أخربه؛ ألف البخارم يتطلب تصريح السماع، كال يكتفي ٔتجرد العنعنة، كلو من ا١تعاصر، حىت . فقط

 .غَت ا١تدلس، كىذا لو ْتث طويل ليس علينا اآلف استقصاؤه
.  اٟتديث مٌر معنا كذكرنا فقهو(قَاَل َلَقْد َظَهْ ُت َذاَت يَ ْومٍ )
 

 بَاُب اِ ْوِتْنَجاِء بِاْلَماءِ 
 
. (بَاُب اِ ْوِتْنَجاِء بِاْلَماءِ )
ثَ َنا ُشْعَ ُة َعْ  أَِبي ُمَعاٍذ َواْوُمُو َعطَاُء ْبُ  أَِبي ) ثَ َنا أَبُو اْلَولِ ِد ِىَلاُم ْبُ  َعْ ِد اْلَمِلِك قَاَل َحدَّ َحدَّ

َكاَن النَِّ يُّ َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم ِإَذا َخَ َج ِلَ اَجِتِو َأِجيُء : َمْ ُمونََة أنو قَاَل َوِمْعُ  أََنَ  ْبَ  َماِلٍك يَ ُقولُ 
. (أَنَا َوُغََلٌم َمَعَنا ِإَداَوٌة ِمْ  َماٍء يَ ْعِني َيْستَ ْنِجي ِبو

 االستنجاء السُت كالتاء، يسموهنا السُت كالتاء (بَاُب اِ ْوِتْنَجاِء بِاْلَماءِ ): يقوؿ اإلماـ رٛتة اهلل عليو
. الطلبية، أم طلب النجاء، كالنجاء ىو الفكاؾ من الشيء كالتخلص منو

فكيف يتخلص كينجو من .  اإلنساف عندما يقضي حاجتو، يبقى على جسده آثار بولو كعذيرتو
لكن . إما باالستنفاض بشيء صلب كحجر، أك كرؽ، أك قماش، أك با١تاء، أك با١تاء. ىذا؟ البد من شيء

اصطيلح ُب اللغة الفقهية على أف كلمة االستنجاء ٗتص با١تاء، مع أهنا ليست خاصة با١تاء أصبلن؛ ألف 
االستنجاء طلب النجاء، كالنجاء ىو التخلص من الشيء، كالشيء ىنا الذم يراد التخلص منو، ىو أثر 

كيف ٗتلص منها للطهر كالنقاء؟ ألهنا ٧تاسة، ا١تاء . العذرة كالبوؿ ُب جسد اإلنساف عندما يقضي حاجتو
اٟتكم . إحدل أحد الوسائل اليت تزيل، كتنجيك، ٗتلصك من آثار بولك كعذيرتك بعد قضاء حاجتك

. عاـ للماء، أيضان التخلص من ىذه اآلثار باألحجار، بالقماش، باألكراؽ، بأم شيء صلب غَت ا١تاء
كالنجاء التخلص من الشيء، كالشيء ا١تراد التخلص منو ىو بقايا .  ا١تهم االستنجاء، طلب النجاء

لكن ُب اللغة الفقهية، خيص االستنجاء با١تاء، كٝتي ما يستنفض بو من . العذرة كالبوؿ بعد قضاء اٟتاجة
سواء باٟتجار كىي األكثر، أك ما ُب معناىا من كرؽ، أك قماش، . غَت ا١تاء من األشياء الصلبة استجماران 
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لكن االستجمار خاص باٟتجار بالذات؛ ألف االستجمار طلب االستنفاض كالتخلص . أك ٨تو ذلك
مفردىا ٚترة، لذلك نسمي حجارة الرجم ُب اٟتج تسمى اٞتمار، . باٞتمار، كاٞتمار ىي األحجار الصغَتة

اٞتمار ليست ا١ترمى، اٞتمار ىي اٟتجار اليت يرمى هبا، كال تسمى ٚتاران مفردىا ٚترة إال إذا . رمي اٞتمار
إذا كانت صغَتة، . كانت صغَتة، اٟتجر الكبَت ما يسمى ٚتران، كال يسمى ٚتعو ٚتار، الصخور الكبَتة

.  ىكذا ُب لغة العرب
فأصبح االستنجاء خاص با١تاء، كإف كاف يعٍت ال ٮتصو، كاالستجمار ٔتا يتخلص بو من ىذه اآلثار 

. النجسة بواسطة األحجار كما ُب معناىا
كاف العرب ماداـ أهنم يقضوف حوائجهم خارج البيوت، نقل ا١تاء .  ىذا الباب، نظَت الباب السابق

فكانوا ال . كلما أراد يقضي حاجة، أخذ معو إبريق يعٍت. كأخذه لقضاء حاجة، فيو نوع من الكلفة كا١تشقة
ثار آيستخدموف ذلك، يقضي حاجتو ُب الوادم، كيأخذ حجرين من ىنا كاستنفض هبا، كتطهر هبا، كأزاؿ 
. األذل هبا؛ ألف ىذا ىو ا١تناسب لقضاء اٟتاجة ُب األخبية البعيدة، كاألكدية، لعدـ توفر ا١تاء ككلفة نقلو

لذلك أتت .  فكاف حاؿ النميب صلى اهلل عليو كسلم كالصحابة ُب قضاء اٟتاجة على ىذا الباب
قالوا ما كنا . آثار ُب استغراب؛ بل كاستنكار بعض الصحابة الستخداـ ا١تاء ُب التخلص ُب االستنجاء

فكانوا يستخدموف األحجار؛ ألهنا ىي . نفعل ذلك، كاآلخر يقوؿ حىت ال يبقى ُب يده ننت العذرة ك٨توىا
كوهنم ال يقضوف حوائجهم إال ُب األخبية كاألكدية، ما كانت _ ىذه النقطة ا١تهمة _ ا١تتيسرة، ا١تناسبة 

. عندىم كنف
 فأراد البخارم هبذا الباب أف يبُت أف االستنجاء با١تاء كارد، كاستخدمو النيب صلى اهلل عليو كسلم، 

فبل تفهم ٦تا جاء عن بعض . كرٔتا بل ىو كذلك ىو ُب اإلنقاء كالتطهر أكمل كأطيب من اٟتجار ك٨توىا
الصحابة من استنكارىم الستخداـ ا١تاء ُب االستنجاء، أف ىذا استنكار شرعي؛ كإ٪تا استنكار استغرايب، 

أما استخداـ ا١تاء ُب الطهر، فهو األكمل . أم ما كنا نفعل ذلك كما كانوا ال يتخذكف الكنف ُب البيوت
إما ٭تملو . كاألفضل كاألطيب، كىذا اٟتديث يبُت أف النيب صلى اهلل عليو كسلم كاف يتعاٗب ٛتل ا١تاء معو

. سواءن أنس أك غَت أنس؛ ألف ُب التطهر بو ما ىو أطيب كأكمل. بنفسو أك ٭تمل لو مع بعض من أصحابو
أما ما ذكره ابن حبيب، عبد ا١تلك بن حبيب من ا١تالكية أف كراىية استخداـ ا١تاء للتنظف، أف ا١تاء من 
. جنس النعم ا١تطعومة كالطعاـ، كُب ذلك إىانة للنعمة، ىذا تعليل بعيد، تعليل جد بعيد، كال كجو لو ىنا

قد تستغٍت .  نعم ا١تاء من أعظم نعم اهلل ا١تاء؛ بل رٔتا اٟتاجة إليو كىو كذلك حىت أىم من الطعاـ
. لكن ا١تاء ما ٯتكن، ىذا التعليل بعيد، كال معٌت لو. عن الطعاـ يـو أك يومُت، أك ثبلثة، كرٔتا أكثر
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 كقد استنجى النيب صلى اهلل عليو كسلم با١تاء ا١تطعم ا١تشركب، كاستنجى غَته من األنبياء كالرسل 
كالتعليل بأف الصحابة كرىوا أك أف بعضهم كره كاستغرب . قبلو عليو الصبلة كالسبلـ، كال كراىية ُب ذلك

كاستبعد استخداـ ا١تاء، أنو ألجل كونو نعمة مطعومة بعيد؛ كإ٪تا استنكركه ألهنم ما عهدكه، ٘تامان كما أهنم 
فيجب أف نفهم ا١تسألة على ىذا، كإال األصل معٌت النقل النيب صلى اهلل . ما عهدكا اٗتاذ الكنف ُب بيوهتم

عليو كسلم استخدـ ا١تاء ُب االستنجاء، فدؿ على عدـ الكراىية؛ بل االستنجاء با١تاء أطيب، كأبلب ُب 
.   التنظف من غَته

ثَ َنا أَبُو اْلَولِ دِ ): قاؿ كأعيد كأقوؿ ُب شيوخ البخارم .  ىو ىشاـ بن عبد ا١تلك الطيالسي(َحدَّ
: طيالسياف كبَتاف حافظاف، كبل٫تا صاحب مسند، ككبل٫تا من طبقة كاحدة

 أبو الوليد الطيالسي، ىشاـ بن عبد ا١تلك. 
 كأبو داككد الطيالسي صاحب ا١تسند، كىو أشهر كأكرب كأكثق حىت .

ثَ َنا ُشْعَ ةُ ) .  ابن اٟتجاج(قَاَل َحدَّ
عطاء بن أيب ميمونة، كالده أبو ميمونة . فيو معلومات عنو.  ىذا رٔتا أكؿ مرة معنا(َعْ  أَِبي ُمَعاذٍ ) 

يعٍت ىو عطاء بن منيع، بصرم، ثقة، تكلم فيو ٭تِت بن معُت؛ ألنو كقع ُب بعض شبهات . اٝتو منيع، منيع
الًتمذم ٓب . أخرج لو الستة كلهم ما عدا الًتمذم. القوؿ ُب القدر، كتأثر ببعض القدرية، ٍب تاب من ذلك

أما البخارم، كمسلم، كأبو داكد، كالنسائي، كابن ماجة، فأخرجوا حديث عطاء بن أيب . ٮترج لو شيئان 
 .131توُب عطاء سنة مائة ككاحد كثبلثُت . ميمونة ببل كراىية

.  أنس بن مالك، خادـ النيب صلى اهلل عليو كسلم(قَاَل َوِمْعُ  أََنَ  ْبَ  َماِلٍك يَ ُقولُ )
 مهمة ىنا، ككجو أ٫تيتها ُب (َكانَ ) كلمة (َكاَن النَِّ يُّ َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم ِإَذا َخَ َج ِلَ اَجِتوِ )

 تشعر بأف ىذا معتاد مطركؽ للنيب صلى اهلل عليو كسلم يفعلو بكثرة، أم ىذه (َكانَ )فقو الباب أف كلمة 
. عادتو ا١تضطردة

كاف النيب صلى .  تلغي ىذا الفهم(َكانَ )كلمة .  ١تا تقوؿ كاف يفعل كذا، مرة كاحدة يعٍت فعلها
إذا . اهلل عليو كسلم إذا خرج ٩ترج معو، ٔتعٌت ىذه عادتو ا١تضطردة، ىذه سنتو، ىذا حالو األكثر كاألغلب

خرج لقضاء حاجتو تبعو أنس أك غَت أنس بإداكة فيها ماء يستنجي هبا، ٍب يتوضأ بعد ذلك عليو الصبلة 
.   كالسبلـ
 تفيد العمل االستمرارم، فدؿ على أف ىذه سنتو (َكانَ )كلمة  (كاَن النَِّ يُّ َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولَّمَ )
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. األصل ُب فعلو
.   لقضاء اٟتاجة(ِإَذا َخَ َج ِلَ اَجِتوِ ) 
 أكالن ركاية اإلٝتاعيلي ُب ا١تستخرج بتقدٙب الواك على (َوُغََلٌم َمَعَنا) كلمة (َأِجيُء أَنَا َوُغََلٌم َمَعَنا)
 (كأنا غبلـ) فيكوف على ركاية إٝتاعيلي كلمة (َأِجيُء أَنَا َوُغََلمٌ  ِإَذا َخَ َج ِلَ اَجِتوِ ):  ىكذا(أَنَا)كلمة 

كىذه الركاية خاطئة، أكؿ من . إذا خرج النيب إٔب حاجتو، أجيء كأنا غبلـ، يعٍت ٔتاء. أنس يصف نفسو
، فدؿ على أنا كغبلـ، شخصاف ٩ترج مع النيب (أنا)خطأىا اإلٝتاعيلي نفسو، كقاؿ تصحيف كالواك بعد 

أنا يعٍت أنس، كمعي غبلـ آخر من األنصار؛ الذم جاء ُب بعض الركايات من . صلى اهلل عليو كسلم
األنصار، كُب بعض الركايات غبلـ صغَت من األنصار، يعٍت ٮترجاف اثناف مع النيب صلى اهلل عليو كسلم، 
٭تمبلف إداكة ا١تاء، ك٭تمبلف العنىزة أيضان، كىي حربة صغَتة كاف النيب صلى اهلل عليو كسلم إذا صلى ُب 

إذا صلى ُب الفضاء، يركز اٟتربة الصغَتة . الفضاء، ككانت عادتو يصلي بعد الوضوء عليو الصبلة كالسبلـ
. العنىزة يصلي إليها سًتة

 فكاف أنس، كىذا الغبلـ األنصارم، الذم ىو رٔتا ُب سن أنس أك أصغر، بدليل قوؿ أنس غبلـ 
، أم من األنصار، ٮترجاف بإداكة ا١تاء كعنزىة، (منا): صغَت، معي غبلـ صغَت، كىو أنصارم بدليل قولو

فإذا غاب كقضى حاجتو كاستنجى، جاء كتوضأ كصلى عليو الصبلة . يتبعاف النيب صلى اهلل عليو كسلم
 .كالسبلـ

جاء ُب بعض الشركح تفسَت الغبلـ بابن مسعود ٚتعان بقولو ُب الباب القادـ أف ابن مسعود 
ابن مسعود رجل كبَت، معقوؿ كأنس عمره اثنا عشر سنة . صاحب النعلُت كالطهور، ىذا بعيد جدان حىت

ىذا الكبلـ ما يصلح ىذا، كال ! يقوؿ أجيء أنا كغبلـ صغَت، طلع الصغَت ابن مسعود عمره أربعُت سنة؟
ٯتكن أف يقاؿ، ليس ابن مسعود؛ كإ٪تا ا١تراد أف ابن مسعود كأنس، أنس كاف ٮتدمو ُب دكيرة بيتو عليو 

كابن مسعود كاف ٮتدمو ُب تنقبلتو البعيدة، ُب السفر، كالغزك، كاف الذم ٭تمل نعلي النيب . الصبلة كالسبلـ
أما ُب دكيرة . صلى اهلل عليو كسلم، ك٭تمل إداكة طهوره، كيفرش فراشو ٞتلوسو أم كسادتو، ىو ابن مسعود

أىلو، ُب بيوتو عليو الصبلة كالسبلـ كما حو٢تا، كاف خادمو ذلك الغليم أنس بن مالك، كىذا يعٍت أمر 
 .    معلـو معركؼ، فتفسَت الغبلـ بابن مسعود بعيد جدان 

كال حاجة أف نعرؼ من ىو، ما فيو .  قلنا كصفو بأنو صغَت كأنو من األنصار(أَنَا َوُغََلٌم َمَعَنا)
.   حاجة ىنا، كال يزيد علمان  أك ينقص أك جهبلن معرفتو من عدمو
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 اإلداكة إناء يشًتط أف يكوف من جلد، كيشًتط أف يكوف ٟتفظ ا١تاء، (ِإَداَوةٌ )، (ِإَداَوٌة ِمْ  َماءٍ )
. حىت يسمى إداكة، كيشًتط أف يكوف حجمو صغَت، لتفرؽ بينو كبُت القربة مثبلن 

الشن، كالقربة، كاإلداكة، أكربىا  . كالشن، ىذه كلها آنية تصنع من اٞتلود، يوضع فيها ا١تاء قدٯتان 
حجمان القربة، ٍب تلوىا الشن الذم يستخدمونو للشرب يعلق ُب البيوت، يتربد بو ا١تاء يعٍت إذا كافقو ىواء 

ككانوا يستطيبوف ا١تاء ُب الشن، ككاف ُب بيت النيب صلى اهلل عليو كسلم شن . أف ينضح، فيربد، يسمى شنان 
سيأٌب معنا ُب كتاب الشرب، يشرب منها عليو الصبلة كالسبلـ ُب الليل، كإذا دخل، يستطيبوف . معلقة

كاإلداكة كىي إناء أصغرىا حجمان، يعٍت ٭تمل ىنا كىناؾ، ما يعقل ْتمل قربة ألجل . ا١تاء فيها العرب
. االستنجاء، ٭تمل إداكة صغَتة

إناء، ىذا ىو كجو :  إذا حذفت ا٢تمزة، فقلت داكة، إداكة فيو دكاة، الدكاة تفيد مفهومان آخر
لكن ٬تب أف يكوف من مادة صلبة، من خشب، أك حجر، أك زجاج، ىذا الشرط األكؿ، . االشًتاؾ

أما ٖتط فيها اللنب، كال ٖتط . كالشرط الثا٘ب مادة اٟترب خاصة، ما ٮتلط فيها اٟترب حرب الكتابة ٯتسى دكاة
الداكة إناء يصنع من مادة صلبة؛ ألنو حرب . فيها السمن، كال ٖتط فيها الفصفص ما تسمى إداكة أك دكاة

قدٯتان كانوا . سائل ما ٖتطو ُب جلد، بعد يـو ما تلقاه، يا زجاج، أم مادة صلبة ٭تفظ فيها حرب الكتابة
فهمت؟ أما اإلداكة، فهي أصغر آنية تصنع من اٞتلد، ٟتفظ ا١تاء . يستخدموف اٟترب يعٍت كيسمى الدكاة

. كٛتلو
.   أم فيها ماء(ِمْ  َماءٍ )
شيخو ىو .  شيخ البخارم أبو الوليد الطيالسي(يَ ْعِني َيْستَ ْنِجي ِبو) قائل (يَ ْعِني َيْستَ ْنِجي ِبو)
 كىذا ما جعل بعض الشراح يقوؿ كيعًتض على البخارم بأف ىذا اٟتديث، إذا (يَ ْعِني َيْستَ ْنِجي ِبو)القائل 

كلبل ال؟ .  ال يفيد مقصود الًتٚتة(يَ ْعِني َيْستَ ْنِجي ِبو)كقفنا كمعنا إداكة من ماء بدكف كلمة 
االستنجاء با١تاء، يعٍت استخداـ ا١تاء ُب طلب النجاء من آثار العذرة كالبوؿ، ىذا معٌت :  الًتٚتة

.  ال يفيد ذلك(يَ ْعِني َيْستَ ْنِجي ِبو)اٟتديث بدكف كلمة . االستنجاء
قد يشرب هبا، قد يتوضأ، . كاف النيب إذا خرج ٟتاجتو أجيء أنا كغبلـ كمعنا إداكة من ماء:  يقوؿ

. بناءن على ىذا ليس ُب اٟتديث ما ٭تقق فقو الًتٚتة: فقالوا. ما فيو نص، ما ىو منصوص أنو يستنجي هبا
يعٍت . ىي تفسَت شيخ البخارم كأبو الوليد، كىذا نوع من االحتماؿ (يَ ْعِني َيْستَ ْنِجي ِبو) ككلمة 

لكن رد ىذا اٟتافظ كغَته بأنو ُب ركايات أخرل لنفس . نقدر نقوؿ يعٍت يشرب هبا، االحتماؿ كراد آخر
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كان الن ي إذا خ ج ل اجتو آتي أنا وغَلم معنا إداوة يستنجي )). اٟتديث، تنصيص أنس على ذلك
 ((كان الن ي صلى اهلل عل و وولم ذا خ ج للقضاء، يستنجي بماء م  إداوة أحملها)):  كُب لفظ((بها

ككوف أبو الوليد ٓب تقع ُب . كاردة ُب نفس ا٠ترب من كبلـ أنس بن مالك ((يستنجي))فدؿ على أف كلمة 
ركايتو، فقا٢تا تفقهان شيخ البخارم، تفقهو ُب موضعو بداللة أنو نيٌص على ىذه الوظيفة اليت كىي 

  .االستنجاء، اليت من أجلها ٭تمل أنس إداكة ا١تاء كيتبع النيب صلى اهلل عليو كسلم ُب ذلك
نسأؿ اهلل أف يلهمنا كإياكم . ىذا تقريبان فقو الباب بعده؟ طيب نقف عند ىذا القدر اليـو

اللهم علمنا ما جهلنا، اللهم انفعنا ٔتا علمتنا، اللهم كفقنا ١تا ٖتب كترضى، كخذ بنواصينا للحق . الصواب
  .كا٢تدل، كاٟتمد هلل رب العا١تُت

 .اللهم صلي كسلم على نبيك كرسولك ٤تمد كآلو كصحبو أٚتعُت كالسبلـ عليكم كرٛتة اهلل كبركاتو
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 الدرس السادس
 

إف اٟتمد هلل ٨تمده كنستعينو كنستغفره، كنعوذ باهلل من شركر أنفسنا . بسم اهلل الرٛتن الرحيم
 كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال ،من يهده اهلل فبل مضل لو، كمن يضلل فبل ىادم لو. كسيئات أعمالنا

. شريك لو، كأشهد أف ٤تمدان عبده كرسولو، صلى اهلل عليو كعلى آلو كأصحابو كسلم تسليمان كثَتان 
:  أما بعد

 .نكمل بتوفيق اهلل درسنا ُب كتاب الطهارة من اٞتامع الصحيح
 

 بَاب َمْ  ُحِمَل َمَعُو اْلَماُء ِلطُُهورِهِ 
 

بسم اهلل ال حم  ال ح م، ال مد هلل رب العالم   والصَلة والسَلم على أش ف األن  اء 
.  والم ول  

ْرَداِء أَلَْ َ  ِف ُكْم ) : _رحمو اهلل_ قال المصنف  بَاب َمْ  ُحِمَل َمَعُو اْلَماُء ِلطُُهورِِه َوقَاَل أَبُو الدَّ
َصاِحُب الن َّْعَلْ ِ  َوالطَُّهوِر َواْلِوَواِد 

ثَ َنا ُشْعَ ُة َعْ  أَِبي ُمَعاٍذ ُىَو ):   _رحمو اهلل_ قال المصنف  ثَ َنا ُوَلْ َماُن ْبُ  َحْ ٍب قَاَل َحدَّ َحدَّ
َعطَاُء ْبُ  أَِبي َمْ ُمونََة أنو قَاَل َوِمْعُ  أََنًسا يَ ُقوُل َكاَن َرُووُل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم ِإَذا َخَ َج 

 (ِلَ اَجِتِو تَِ ْعُتُو أَنَا َوُغََلٌم ِمنَّا َمَعَنا ِإَداَوٌة ِمْ  َماءٍ 
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 ىذا الباب كأف (بَاب َمْ  ُحِمَل َمَعُو اْلَماُء ِلطُُهورِهِ ): يقوؿ اإلماـ رٛتة اهلل عليو، اإلماـ البخارم
فكاف عليو . فيو رد على من يقوؿ بأنو ٓب يكن النيب صلى اهلل عليو كسلو يستخدـ ا١تاء ُب االستنجاء

.  الصبلة كالسبلـ، يتعاٗب ٛتل ا١تاء معو إذا خرج ٟتاجتو
خرج النيب صلى اهلل عليو كسلم : كقد مٌر معنا ُب الدرس السابق، حديث أنس بن مالك قاؿ

كقلت لكم أف سبب ٛتل ا١تاء أنو ٓب يكن ُب . ٟتاجتو، ىو نفس اٟتديث ىذا مٌر معنا ُب الدرس السابق
بيتو عليو الصبلة كالسبلـ كنيف، فكاف ٮترج لقضاء حاجتو، فكاف أنس ىو الذم يتعاٗب أف ٭تمل ماء 

. الطهور ُب اإلداكة، كيتبع النيب عليو الصبلة كالسبلـ حىت يستنجي هبذا ا١تاء، ٍب يتوضأ بعد ذلك
 فتعا٘ب ٛتل ا١تاء للطهور، ٦تا كاف يفعلو النيب صلى اهلل عليو كسلم، فدٌؿ ذلك على أنو كاف 

. يستحب االستنجاء با١تاء كيستطيبو أكثر من استخداـ اٟتجارة ك٨توىا
قلنا الفرؽ بُت الطيهور بضم الطاء، كالطىهور . بضم الطاء (بَاب َمْ  ُحِمَل َمَعُو اْلَماُء ِلطُُهورِهِ ) 

فإذا قلت الطيهور بالضم فهو فعل الطهارة، . بفتحها، الفرؽ بُت اسم ا١تاء ا١تتطهر بو كفعل الطهور نفسو
. كإذا قلت الطىهور بالفتح، فهو ا١تاء اسم للماء ا١تستخدـ ُب التطهر كالوضوء. أم نفس الفعل

مل مع النيب صلى اهلل عليو كسلم ألجل فعل الطهارة، الشاملة لبلستنجاء كالوضوء بعده .  فا١تاء ٭تي
من مشائلو صلى اهلل عليو كسلم أنو كاف يستحب إذا قضى حاجتو أف . كقد قرر العلماء ٔتا عرؼ باالستقراء

كسيأٌب تقرير ىذا ُب باب بعد ىذا إف شاء اهلل تعأب، استحباب . يتوضأ، ككاف أيضان يستحب أف يصلي
الطهور يعٍت الوضوء بعد قضاء اٟتاجة، كلو ٓب يكن كقت الصبلة، كاستحباب صبلة ركعتُت، عيرفت ُب 

.  كسيأٌب تقريرىا ُب الباب الذم بعد ىذا، أك ُب أبواب قادمة إف شاء اهلل تعأب. السنة بسنة الوضوء
ْرَداءِ ): ٍب علق ىذا اٟتديث اٝتو ما اٝتو؟ ما اسم .  أبو الٌدرداء ىو صحايب مشهور(َوقَاَل أَبُو الدَّ

أبو الدرداء صحايب مشهور، . إبراىيم؟ عيوىٯتًٍر بن زيد، بن قيس األنصارم. أيب الدرداء؟ نشوؼ اختبار لكم
أسلم بعد ا٢تجرة على الصحيح، كشهد بعض ا١تشاىد مع النيب عليو الصبلة كالسبلـ، كشهد فتوح الشاـ، 

.   توُب، صحايب مشهور معركؼ54أبو الدرداء سنة . كاستقر بالشاـ إٔب أف مات
 يقوؿ أبو الدرداء  (أَلَْ َ  ِف ُكمْ )

 ىنا بفتح الطاء يعٍت صاحب الذم يتعاٗب ٛتل ا١تاء (أَلَْ َ  ِف ُكْم َصاِحُب الن َّْعَلْ ِ  َوالطَُّهورِ )
 . لطهارة النيب عليو الصبلة كالسبلـ كالوضوء

، ُب "ا١تناقب" ىذه قطعة من حديث أطوؿ من ىذا، ٕتده ٥ترجان عند البخارم ُب كتاب (َواْلِوَواد)



 

 108 

كتاب الوضوء                                                                                                _ شرح صحيح البخاري
 الدروس كاملة

. مناقب عمار، كُب مناقب حذيفة أيضان، كُب مناقب ابن مسعود
 ك٣تمل اٟتديث أف التابعي ا١تشهور علقمة بن يزيد النخعي، أحد كبار التابعُت من أىل العراؽ، 

لعل أف يوفق ٕب رجل صاّب : خرج إٔب الشاـ، طلبان للعلم، كأتى كدخل ا١تسجد ُب الشاـ ىناؾ، فقاؿ
فدخل رجل أعجبتٍت ىيأتو، ما كاف يعرؼ أبو الدرداءً كٓب يره من قبل، فصلى فأعجبتٍت : قاؿ. أجلس إليو

يظهر منو أنو صاحب يعٍت ... صبلة فيها ٝتت، كفيها سنة، يعٍت رجل ما ىو مثلنا يصلي صبلة. صبلتو
٦تن أنت؟ : فجلست ٍب أسند ظهره إٔب سارية، فأتيت فجلست إليو فقاؿ ٕب. علم، كصاحب خَت، كفقو
أليس فيكم صاحب النعلُت كالطهور كالوساد؟ يقصد ابن : فقاؿ. من العراؽ: يعٍت من أين جئت؟ قلت

مسعود؛ ألف ابن مسعود كىو عبد اهلل بن مسعود ا٢تذٕب، الصحايب ا١تشهور، كاف ٮتدـ النيب صلى اهلل عليو 
كسلم ُب ىذه األمور، ٭تمل نعليو إذا احتاج النيب صلى اهلل عليو كسلم أف ٖتمل نعليو ألمر ما، ك٭تمل ماء 
كضوئو كيتبعو إذا قضى حاجتو يتوضأ، ك٭تمل فراشو عليو الصبلة كالسبلـ إذا أراد أف ٬تلس يفرشو كىو 

. ا١تقصود بالوساد، الفراش الذم ٬تلس عليو النيب عليو الصبلة كالسبلـ. الوساد
 كمن ىنا يظهر ّتامع ىذا الكبلـ مع حديث أنس السابق، حديث أنس السابق، يدؿ على أف 
أنس ىو الذم كاف يتعاٗب ٛتل ا١تاء للنيب صلى اهلل عليو كسلم لطهارتو، كىو كاف ٮتدـ النيب عليو الصبلة 

. أنس خادـ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم. كالسبلـ ُب شؤكنو كلها أك أكثرىا كما ىو معركؼ
 كىنا يدؿ على أف أبو الدرداء، على أف أبا الدرداء يصف ابن مسعود بأنو ىو صاحب ىذه 

كاٞتمع بُت ىذا كىذا، بدؿ ا٠توض الطويل ُب . ا٠تدمة، ٭تمل النعلُت، كيفرش الوساد، ك٭تمل ماء الطهور
.  كتب الشركح أف ابن مسعود ىو الغبلـ الذم قصده أنس كما مرٌ 

فكيف . ىذا الكبلـ رددناه ُب الدرس ا١تاضي، أف ابن مسعود رجل كبَت ُب مثل عمر جد أنس
لكن كجو اٞتمع أف أنسان . يقوؿ أنس معي غبلـ صغَت، غبلـ صغَت ال يعقل يقوؿ ىذا عن ابن مسعود

كاف ٮتدـ النيب صلى اهلل عليو كسلم ُب اٟتضر، ُب منازلو، ُب بيوتو؛ ألنو غبلـ صغَت يدخل البيوت كٮترج، 
.  يعٍت يستسهل ا٠تركج لصغر سنو، خبلؼ الرجاؿ الكبار

فكاف ىو الذم إذا أراد النيب صلى اهلل عليو كسلم أف ٮترج لقضاء حاجتو ُب ا١تدينة، ٭تمل معو ماء 
كابن مسعود ىو الذم كاف ٮتدمو . الطهور، كىو الذم ٮتدمو ُب ا١تدينة، ُب اٟتضر، ُب البيوت االستيطاف

ىو الذم كاف ٭تمل فراش النيب صلى اهلل عليو . ُب ترحالو، كأسفاره، كغزكه، كجهاده، كحجو، كعمرتو
فإف اإلنساف ُب اٟتضر ال ٭تمل معو فراش ُب الغالب؛ ألنو . كسلم، كىذا الذم كاف يدؿ من كلمة الوساد

لكن ٭تمل الفراش معو ُب السفر، ْتيث إذا أراد أف يقيل النيب صلى اهلل عليو كسلم ٖتت . يرجع إٔب بيتو
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أراد النيب صلى اهلل عليو كسلم أف يسًتيح ُب سفر، أك ُب طريق، أك ُب . شجرة، فرش لو ابن مسعود فراشو
غزك، ىو الذم كاف ٭تمل كساد أم فراش النيب صلى اهلل عليو كسلمن حاؿ السفر، كيتعاٗب ٛتل إداكة ا١تاء 

. لطهوره، ك٭تمل نعليو صلى اهلل عليو كسلم
 ككاف الصحابة طبعان يتنافسوف كيتسابقوف إٔب خدمة النيب صلى اهلل عليو كسلم، يتقربوف إٔب اهلل 
بذلك، كُب ذلك أيضان إشارة ُب باب العلم مهمة جدان، كىي تدؿ على شدة التصاؽ، كىذا  سبب إيراد 

كقد ترؾ ُب العراؽ من يرل . أبو الدرداء ٢تذا الكبلـ لعلقمة، الذم ترؾ العراؽ كجاء  يطلب علمان ُب الشاـ
أبو الدرداء أهنم أكٔب أف ييلزموا، كييطلب ٢تم العلم من أيب الدرداء نفسو أك غَته ٦تن رٔتا سكن الشاـ، من 

. بعض الفضبلء الصحابة
 فكونو ىو الذم يتعاٗب ىذه ا٠تدمة ا١تباشرة ا١تبلصقة، دؿ على شدة ا١تبلزمة من ابن مسعود للنيب  
صلى اهلل عليو كسلم، فدؿ على أنو يسمع منو حديثان كثَتان، كيتعلم منو ٝتتان كثَتان، كيتعلم منو فقهان كثَتان، 
فهو األكٔب أف ييطلب منو العلم كييلـز بدؿ أف ييًتؾ كما صنع علقمة، كيأٌب إٔب الشاـ يبحث عن العلم 

. فيها
 فهذا معٌت إيراده، كىذا مقصوده ابن مسعود، ككجو اٞتمع بينو كبُت كوف أنس ىو خادـ النيب 

. صلى اهلل عليو كسلم أم ُب اٟتضر، كىذا ُب السفر صاحب النعلُت الطهور كالوساد
أل   ف كم الذي أجاره اهلل م  الل طان على لسان )):  ٍب قاؿ لو تتمة حديث أيب الدرداء

كعمار أيضان سكن . يقصد عمار بن ياسر، كىذه منقبة جديدة لعمار (1)((الن ي صلى اهلل عل و وولم
العراؽ كما نعرؼ ُب ذاؾ الوقت، أيضان كيف تًتؾ العراؽ كعندؾ صاحب النعلُت كالوساد كالطهور، كالذم 

. أجَت من الشيطاف على لساف النيب صلى اهلل عليو كسلم، يعٍت عمار بن ياسر، الصحايب ا١تشهور
.  يقصد حذيفة بن اليماف(2)((أل   ف كم صاحب الس  الذي   يعلمو غ  ه)):  كالثالثة قاؿ

ككاف النيب صلى اهلل عليو كسلم يسر إليو ببعض األسرار، اليت ال يعرفها غَته، كمنها أٝتاء بعض رؤكس 
صاحب السر، يسر لو بشيء، كىذا يدؿ على أف ىناؾ ٧تول خاصة، كمشورة خاصة،  . ا١تنافقُت ُب ا١تدينة

. كأسرار يسر هبا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، كاختار حذيفة ٢تذه ا١تنقبة، ألسباب كاضحة جدان 
ش م أكالن أنو سيضبط سر النيب صلى اهلل عليو كسلم، ك٭تفظو، ما ٬تي على بعد كم يوؿ يقوؿ لو إ

                                                 

  .كسادة لو ألقي من باب، 5806:  صحيح البخارم، رقم(1)
  .كسادة لو ألقي من باب، 5806:  صحيح البخارم، رقم(2)
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. ىاه ىاه، ٭تفظها كلو بعد ٜتسُت سنة متذكر ٢تا: قلت؟ يقوؿ
 فجمع بُت الضبط، كىو ، _صلى اهلل عليو كسلم_  ٍب ىو أمُت ال ٯتكن أف يفشي سران لرسوؿ 

نعمة مستودع السر كما يقاؿ، كبُت أيضان األمانة فبل يفشي سر النيب صلى اهلل عليو كسلم، إال رٔتا ١تصلحة 
. معينة، يرل ىو بتقديره أهنا يعٍت حكمتها كاضحة، كميزهتا ظاىرة ككبَتة

 كمعٌت كبلـ أيب الدرداء لـو كاضحة لعلقمة بن أيب يزيد، تًتؾ ىؤالء ُب العراؽ، ابن مسعود، 
كعمار، كحذيفة، كإذا أضفت إليهم أبا موسى األشعرم، كمن ُب طبقتهم، يعٍت ال ٭تسن يًتكوا، كلو كاف 

. ١تثل أيب الدرداء على جبللتو كقدره كفضلو
إذا كاف حديث أنس دؿ على أف النيب صلى اهلل عليو .  فقو الباب أك فقو األثر للباب، دليل آخر

كسلم يتعاٗب أف ٭تمل ا١تاء لبلستنجاء ُب اٟتضر، فأثر ابن مسعود يدؿ على أنو يتعاٗب ٛتل ا١تاء بعض 
. أصحابو ُب حاؿ أيضان السفر

 فبمجموع اٟتالُت دؿ على أف االستنجاء ىو  األكثر من فعلو من االستجمار كما يعٍت ىو ظاىر 
ففيو رد على من كره االستنجاء با١تاء، كفٌضل عليو االستجمار . من ىذه اآلثار، كىذه األحاديث

. باألحجار
ثَ َنا ُشْعَ ُة َعْ  أَِبي ُمَعاذٍ )  ثَ َنا ُوَلْ َماُن ْبُ  َحْ ٍب قَاَل َحدَّ .  ىو السند ا١تاضي(َحدَّ
.  تكلمنا عليو ُب الدرس السابق(َعطَاُء ْبُ  أَِبي َمْ ُمونَةَ )
 اٟتديث (قَاَل َوِمْعُ  أََنًسا يَ ُقوُل َكاَن َرُووُل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم ِإَذا َخَ َج ِلَ اَجِتوِ )

 .قرأناه كدرسناه ُب الدرس السابق اقرأ
 

 بَاُب َحْمِل اْلَعنَ َزِة َمَع اْلَماِء ِفي اِ ْوِتْنَجاءِ 
 
 بَاُب َحْمِل اْلَعنَ َزِة َمَع اْلَماِء ِفي اِ ْوِتْنَجاءِ )

ثَ َنا ُشْعَ ُة َعْ  َعطَاِء ْبِ  أَِبي ) :قال ثَ َنا ُمَ مَُّد ْبُ  َجْعَ ٍ  قَاَل َحدَّ ثَ َنا ُمَ مَُّد ْبُ  َبلَّاٍر قَاَل َحدَّ َحدَّ
َمْ ُمونََة أَنَُّو َوِمَع أََنَ  ْبَ  َماِلٍك َوُىَو يَ ُقوُل َكاَن َرُووُل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَعَلى آِلِو َوَولََّم َيْدُخُل 

اْلَخََلَء فََأْحِمُل أَنَا َوُغََلٌم ِإَداَوًة ِمْ  َماٍء َوَعنَ َزًة َيْستَ ْنِجي بِاْلَماِء 
 .( تَابَ َعُو النَّْضُ  َوَشاَذاُن َعْ  ُشْعَ َة اْلَعنَ َزُة َعًصا َعَلْ ِو زُجّّ 
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 عرفنا حكمة ٛتل (باب َحْمِل اْلَعنَ َزِة َمَع اْلَماِء ِفي اِ ْوِتْنَجاءِ ):  _رٛتة اهلل عليو_ يقوؿ اإلماـ 
كل عصا مزججة، يعٍت ُب أحد طرفيها زج، كالزج آلة حادة . العنزة ىي اٟتربة القصَتة، اٟتربة القصَتة. ا١تاء

إذا كانت قصَتة، ٝتيت . من اٟتديد، تستخدـ للقتاؿ كالطعن كاٟترب، بشرط أف تكوف قصَتة العصا
.  ىذا فرؽ ما بُت اٟتربة كالعصا. كإذا كانت ذراعها أم عصاىا طويلة، ٝتيت حربة. العنزة

كالتزجيج ىو التقويس، كلو كاف من ذاتو، . كبعضهم يطلق العنزة على كل عود زجج أحد طرفيو
أك بدكف زج، دكف أف يركب فيو شيء حاد من ... يعٍت لو بيرم طرؼ العود، كصار مذببان ْتيث يؤذم 

. حديد، يسمى أيضان عنزة
 ىذه العنزة تكثر كثَتان، كٖتمل مع النيب صلى اهلل عليو كسلم كثَتان إذا خرج للوضوء كما ىنا، كإذا 

. خرج للعيد صبلة العيد، إذا خرج لبلستسقاء، كُب أسفاره ٭تملها تارة ببلؿ، كتارة أنس كغَت٫تا
كل من تكلم ُب الشمائل النبوية، ىناؾ كتب .  ىذه العنزة، أىداىا لو النجاشي ملك اٟتبشة

عينيت ٔتا يسمى بالشمائل النبوية، أثاث النيب صلى اهلل عليو كسلم، كسبلحو، كلباسو، كنعلو، كعمامتو، 
كل ما يتعلق بذلك، كتب أيفردت، تعرؼ بكتب . كأطيابو اليت يتطيب هبا، كاسوكتو اليت يستاؾ هبا

كتبعو يعٍت كثَت من العلماء، من . ، الكتاب ا١تشهور"الشمائل احملمدية"ابتدأىا الًتمذم رٛتو اهلل بػ. الشمائل
أكسعها كأٚتعها كأٚتلها أيضان سبكان، كإيرادان، كاىتمامان با١تقبوؿ على أقل تقدير دكف ا١توضوع، كتاب 

إمتاع اإلٝتاع ٔتا كاف للنيب  من "، كىو على اٝتو "إمتاع اإلٝتاع: "النقريزم، إذا ضفرًب بو اشًتكه، اٝتو
، . ، كل شيء تريد تعرفو"األبناء كاٟتفدة كاألثاث كالسبلح كالكراع كا١تتاع طبعان ما ُب أثاث كاف غرؼ نـو

، أثاث يعٍت قصعتو اليت فيو يأكل صلى اهلل عليو كسلم، إبريقو الذم فيو يتوضأ، نعلو ٦تا  عنده غرفة نـو
كل ما . سواءه من ا٠تيل أك اإلبل أك غَتىا. كانت، سواكو، مطهرتو، سبلحو، سيوفو، آالت حربو، دكابو

ع ُب مثل ىذه الكتب  أيضان كتب . للنقريزم" إمتاع األٝتاع"للًتمذم، " الشمائل احملمدية"يتعلق هبذا، ٚتي
. أيضان ُب كثَت من النواحي اىتموا هبذا. الطبقات، ابن سعد اىتم هبذا

 فهذه العنزة، أىداىا النجاشي ملك اٟتبشة ا١تسلم، أىداىا للنيب صلى اهلل عليو كسلم، فكانت 
مل معو كثَتان، كغرضها ُب العادة أف تغرز ُب األرض، يتخذىا سًتة يصلى إليها لكن ىنا رٔتا ٢تا أغراض . ٖتي

. أخرل
ما غرضها؟ ا١تاء عرفنا أنو ٭تمل ألجل أف . العنزة ٖتمل:  قاؿ العلماء(َحْمِل اْلَعنَ َزِة َمَع اْلَماءِ ) 

العنزة ٖتمل ُب ىذه اٟتالة، ٭تملها أنس . العنزة ١تاذا ٖتمل؟ ٢تا غرضاف اثناف. يستنجي بو إذا قضى حاجتو
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:  مع إداكة ا١تاء؛ ألنو عرؼ أف النيب صلى اهلل عليو كسلم ٭تتاج إليها لغرضُت اثنُت
تاج إليها للتسًت؛ ألهنم يقضوف حاجتهم ُب الفضاء، ُب ا٠تبلء: الغرض األكؿ فرٔتا ال ٬تد . قد ٭تي

مكانا مستوران بأحجار كأشجار، فيغرز العنزة ىذه كيضع عليو ثوبان أك ٨توه، يتسًت بو ليقضي حاجتو، فكاف 
.  ٢تا غرض للتسًت

 من عادتو صلى اهلل عليو كسلم أنو كاف إذا قضى مءكالغرض اآلخر، ما ذكرتو قبل قليل أنو استيقر
 أيضان من سنتو عليو مءكاستيقر. حاجتو توضأ، كىذا ظاىر من حديث أنس، ٭تمل ا١تاء ليستنجي كليتوضأ

الصبلة كالسبلـ تقريران كفعبلن أنو كاف إذا توضأ صلى ركعتُت، عيرفت ُب السنة باسم ركعيت الوضوء تقريران أكالن 
أص ح الن ي صلى اهلل عل و وولم يوماً فقال ل َلل يا بَلل )): ١تا أقر عليها ببلؿ ُب القصة ا١تشهورة

ٝتعت دؼ :  يقوؿ(1)((حدثني بأرجى عمل عملتو في اْلوَلم فإني ومع  دف نعل ك في الجنة
. فحدثٍت بعمل ترل أنك يعٍت تعملو كترجو لو ثوابان معينان خاصان . نعليك، أك خشخشة نعليك ُب اٞتنة

ما أتطه   هوراً إ  )):  أك قاؿ((ما عمل  عمل أرجى عندي م  أني ما أتوضأ وضوءاً )): فقاؿ ببلؿ
. (2)((رأي  أن هلل علي أن أصلي ركعت  

.  فكاف ببلؿ صحايب مؤذف، كلما توضأ، طبعان غرض الوضوء الصبلة، اللي ىي ا١تكتوبة ُب األصل
لكن كلما توضأ، ىذا يدؿ على أف من عادة ببلؿ كرٔتا ىي عادة الصحابة اليت استفادكىا من خلق النيب 

صلى اهلل عليو كسلم، أنو إذا قضى حاجتو توضأ، كلو ٓب يكن كقت الصبلة الستحبابو أف يبقى على طهارة 
ككل كبلمو إما قرآف، أك علم، أك خَت، . باستمرار عليو الصبلة كالسبلـ؛ ألنو يوحى إليو، كينزؿ عليو

. ٍب استحب صبلة ركعتُت. فيستحب أك يستحب أف يكوف متطهران باستمرار
إ  رأي  أن هلل علي أن أصلي ))أم توضأت كضوءان  ((ما تطه ت  هوراً )):  فكاف ببلؿ يقوؿ

 فكاف يتعاىد أف يصلي ركعتُت كلما توضأ نافلة مستقلة، ال ٖتطها من الفرائض، كال من الركاتب، ((ركعت  
بذا ومع  دف )):  كفيها((بذا و قتني)):  كُب ركاية((بهذا)): فقاؿ. ٝتيت بسنة الوضوء. كال من غَتىا

 يعٍت ىذا العمل من األعماؿ العظيمة اٞتليلة، اليت رفعت مقاـ ببلؿ رضي اهلل عنو حىت ((نعل ك في الجنة
. أصبح ُب مقاـ عإب جدان، فسمع النيب صلى اهلل عليو كسلم دؼ نعليو كحركتهما تسابقان إٔب دخوؿ اٞتنة
 كقاؿ كل من كتب ُب الشمائل،  قرركا ذلك بأحاديث كثَتة، أف النيب صلى اهلل عليو كسلم كاف 

                                                 

  ".كالنهار بالليل الوضوء بعد الصبلة كفضل كالنهار بالليل الطهور فضل باب"، 1081:  صحيح البخارم، رقم(1)
  ".كالنهار بالليل الوضوء بعد الصبلة كفضل كالنهار بالليل الطهور فضل باب"، 1081:  صحيح البخارم، رقم(2)
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. ىل كاف يتعاىده قبل أف يسأؿ ببلؿ أك بعده؟ ىذا يعٍت ٭تتاج ْتث كاهلل أعلم أين ذلك. يتعاىد ذلك
فدٌؿ ىذا أف من السنة . لكن أقر ببلؿ، كالتقرير سنة مستقلة كما نعرؼ يعمل هبا، فانضاؼ إليو أيضان فعلو

الذم ٬تب علينا أف نعمل جهدنا، أف ٨تافظ عليها أف كلما قضى أحدنا حاجتو يتوضأ، كقت الصبلة، غَت 
كإف أضاؼ إٔب الوضوء، صبلة ركعتُت كحافظ على ذلك، فهذا من األعماؿ اليت . كقت صبلة يعٍت يتوضأ

.  يتنافس فيها ا١تتنافسوف، كيتسابق إٔب اٞتنة فيها ا١تتسابقوف، فبل تفوتنا
إذف ىذا أحد أغراض ٛتل العنزة، لتيغرز ليصلي ركعتُت اليت كاف يتعاىد صبلهتما حاؿ كضوئو صلى 

.  اهلل عليو كسلم كلو ٓب يكن كقت صبلة
ثَ َنا ُمَ مَُّد ْبُ  َبلَّارٍ ): يقوؿ    . ىو اٟتافظ البصرم ا١تشهور ا١تلقب بػيٍندار(َحدَّ
ثَ َنا ُمَ مَُّد ْبُ  َجْعَ  ٍ ) .  أيضان حافظ البصرة ُب زمنو، ٤تمد بن جعفر البصرم ا١تلقب غيٍندىر(قَاَل َحدَّ
ثَ َنا ُشْعَ ةُ )  . ابن اٟتجاج(قَاَل َحدَّ

.  مٌر معنا(َعْ  َعطَاِء ْبِ  أَِبي َمْ ُمونَةَ )
 (َوِمَع أََنَ  ْبَ  َماِلٍكَ  يَ ُقوُل َكاَن َرُووُل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَعَلى آِلِو َوَولََّم َيْدُخُل اْلَخََلءَ )

. اٟتديث السابق
أم أف النضر كىو ابن .  يعود إٔب غيندر، ٤تمد بن جعفر(تَابَ َعوُ ) الضمَت ُب (تَابَ َعُو النَّْض ُ ): ٍب قاؿ

يل، كشاذاف كىو األسود بن عامر، تابعا ٤تمد بن جعفر على ركاية ىذا اٟتديث، عن شعبة ككجو . مشي
ا١تتابعة ُب زيادة ذكر العنزة، ُب الزيادة حىت ال يظن الظاف أف ٤تمد بن جعفر انفرد بذكر  العنزة؛ ألف مٌر 

معنا اٟتديث من غَت طريق ٤تمد ما فيو ذكر العنزة، فيو ذكر اإلداكة فقط كلبل ال؟ 
فحىت يدفع البخارم ظن الظاف أف ٤تمد بن جعفر رٔتا .  ىنا أضاؼ ٤تمد بن جعفر كلمة العنزة

انفرد بذكر العنزة، فإذا اجتمع ُب ذىن الظاف أنو ال معٌت لذكر العنزة ُب باب الوضوء كالطهارة، كقد ذكرنا 
فرٔتا يذىب إٔب اٟتكم على زيادة ٤تمد بن جعفر للعنزة أهنا من قبيل الشاذ، كىو ما ٮتالف فيو الثقة . ا١تعٌت
ذكر ىذه ا١تتابعات من أئمة آخرين، تعضد ركاية حافظ البصرم ٤تمد أف ذكر العنزة كارد ُب اٟتديث، ... 

كأف من ٓب يذكرىا إما نسيها، أك فاتتو، أك اختصرىا، أك غَت ذلك من األسباب، كالعمل على زيادة الثقة 
. كىذا منها

حافظ . كإال ٤تمد بن جعفر كثقة ما ٭تتاج أف يتابع. ا١تتابعة ألجل ذكر العنزة (تابع): فيقوؿ
لكن لكونو انفرد بذكر العنزة، احتاج البخارم أف يدفع ظن . مشهور، إماـ، ما ٭تتاج للمتابعة لتقوية ركايتو
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الظاف أف يظن أف ٤تمدان بن جعفر انفرد بذكر العنزة، فرٔتا ٭تكم عليها بالشذكذ كما ذكر ذلك بعض 
يل، ىذا إماـ كبَت مٌر معنا كثَتان . الشراح، فذكر ا١تتابعة .  من تابع ٤تمد بن جعفر؟ النضر بن مشي

إذا رجعت، ٕتد . إماـ من أئمة اللغة، ٭تتج بو ُب اللغة، ييذكر قولو ُب اللغة، ُب كتب شركح اللغة
النضر بن مشيل يأٌب ذكره بكثرة مع سيبويو، كمع ا٠تليل، كمع ابن األعرايب، كمع ثعلب، كبار أئمة اللغة 

.  ا١تقررين ٢تا ٨توان كمعٌت، النضر بن مشيل كإماـ ُب الركاية كاٟتديث أيضان 
 اٝتو األسود بن عامر، ىذا أكؿ مرة ٨تتاج أف نذكر عنو معلومات تكوف يعٍت قد (َوَشاَذانُ )
األسود اٝتو شاذاف لقب، اٝتو األسود بن عامر الشامي، كنيتو أبو عبد الرٛتن، توُب سنة مائتُت . هتمكم
أحاديثو، أخرجو لو البخارم ىذه ا١تتابعة أخرجها مستقلة . ، أخرج لو األئمة الستة كلهم208كٙتانية 

". الصبلة"البخارم ُب كتاب 
. حىت ال ٩تلط بُت الشاذانُت.  النقطة ا١تهمة، ىناؾ شخص آخر من شيوخ البخارم يلقب شاذاف

شاذاف ىذا الذم ذكرت اٝتو األسود شامي، كشاذاف اآلخر اٝتو عبد الرٛتن بن عثماف، ابن جبلة بن أيب 
عبداف من شيوخ . ضعت بُت الشاذاف كالعبداف. ركاد، شقيق عبداف، من شيوخ البخارم عبداف كشاذاف

البخارم، لقب اٝتو عبد اهلل بن عثماف بن جبلة بن أيب ركاد العتكي، لو شقيق شيخ من شيوخ البخارم 
شاذاف الثا٘ب الذم يشارؾ شاذاف . إماـ يلقب شاذاف، اٝتو عبد الرٛتن بن عثماف بن جبلة بن أيب ركاد

الفرؽ بينهما أف األسود بن عامر ٓب ٮترج لو البخارم . األكؿ شقيق عبداف ُب اللقب، ىو األسود بن عامر
أما شاذاف شقيق عبداف، فلو ركايات ال بأس . إال نزر يسَت جدان، قيل ثبلثة أك أربعة أحاديث ُب الصحيح

. هبا ُب الصحيح
ذكر تفسَت العنزة بأهنا عصا عليها .  ىذه انفردت هبا ركاية كرٯتة(َعْ  ُشْعَ َة اْلَعنَ َزُة َعًصا َعَلْ ِو زُجّّ )

زيج، انفردت هبا ركاية كرٯتة بنت أٛتد ا١تركزية، عن شيخها الكومشيهٍت أيب ا٢تيثم عن الفربرم عن البخارم، 
. كخلت منها ٚتيع النسخ

.  فهو تفسَت رٔتا من كرٯتة نفسها لكلمة العنزة أهنا عصا، بشرط أف تكوف قصَتة كعليها زج مذبب
 .طيب باب النهي

 
 بَاُب الن َّْهِي َعْ  اِ ْوِتْنَجاِء بِاْلَ ِم  ِ 
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ثَ َنا ِىَلاٌم ُىَو الدَّْوتَ َواِئيُّ َعْ  َيْ َ ى ْبِ  أَِبي َكِث ٍ  َعْ  َعْ ِد ) :قال ثَ َنا ُمَعاُذ ْبُ  َفَضاَلَة قَاَل َحدَّ َحدَّ
اللَِّو ْبِ  أَِبي قَ َتاَدَة َعْ  أَبِ ِو أنو قَاَل قال َرُووُل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم ِإَذا َشِ َب َأَحدُُكْم َفََل يَ تَ نَ  َّْ  

نَاِء َوِإَذا أََتى اْلَخََلَء َفََل َيَم َّ ذََكَ ُه بَِ ِم ِنِو َوَ  يَ َتَمسَّْح بَِ ِم ِنوِ   .(ِفي اْْلِ
كلمة النهي إذا كردت ُب  (باب الن َّْهِي َعْ  اِ ْوِتْنَجاِء بِاْلَ ِمِ  ):  _رٛتو اهلل_ يقوؿ إمامنا 

اصطبلحات الفقهاء، فهي تعٍت التحرٙب كا١تنع، على سبيل التحرٙب، كخصوصان إذا ال يوجد صارؼ ُب ىذا 
النهي ينقلو من التحرٙب الذم يتبعو اإلٍب، إٔب ما رٔتا يسمى كراىية، أك تنزيهان، أك ٨تو ذلك ٦تا اصطلح عليو 

كعلى ىذا انبٌت ا٠تبلؼ ىنا ُب ىذه ا١تسألة، ىل هني النيب صلى اهلل عليو كسلم عن . ُب لغة الفقهاء
استخداـ اليد اليمٌت ُب االستنجاء هني ٖترٙب يًتتب عليو إٍب  أك هني تنزيو ككراىية ال غَت؟ على اختبلؼ 

. الفقهاء بُت هني التحرٙب كهني التنزيو، هني التحرٙب كهني الكراىية كالتنزيو
 ترٚتة البخارم، تشعر بأف النهي للتحرٙب كا١تنع، الذم من خالفو بعد معرفتو باٟتكم كأنو ارتكب 
. إٙتان، كجٌر على نفسو ذنبان، ٭تتاج أف يتوب منو كيستغفر كما يرتكب أم ذنب من الذنوب ا١تعركفة الصر٭تة

.  كلذلك ترجم بباب النهي
إذا . نقوؿ ذلك ألف طريقة البخارم ُب الفقهيات، كىذه رٔتا نبهت إليها ُب أكؿ كتاب الطهارة

ترجم ١تسألة فيها خبلؼ، كا٠تبلؼ عنده معترب، أم قوم لتجاذب األدلة، ال يًتجم جازمان باٟتكم؛ كإ٪تا 
. يقوؿ لك باب ىل يستنجي بيمينو مثبلن . يًتجم بصيغة ٤تتملة كصيغة االستفهاـ

، تشعر بأف ا١تسألة عنده، ىو يعرؼ أف العلماء فيها ٥تتلفوف، كأف االختبلؼ "ىل" إذا قاؿ لك 
معترب، ما كل خبلؼ معترب، بعض ا٠تبلؼ ما لو قيمة، ا٠تبلؼ ىكذا ٣ترد رأم ٤تض، أك خبلؼ يصطدـ 

إذف صار . مع قواعد الشريعة، أك خبلؼ يصطدـ مع نصوص صر٭تة، ىذا ال يعترب بو يلغى كال قيمة لو
كا٠تبلؼ مع الشرع ملغى، ما فيو مشرع إال النيب صلى . خبلؼ مع ا١تشرع، ما صار خبلؼ مع فقيو آخر

أليس كذلك؟ . اهلل عليو كسلم بإذف اهلل جل كعبل
 فإذا كاف ا٠تبلؼ قوم؛ ألف األدلة ٤تتملة، كالنهي رٔتا لو صوارؼ أخرل، كفيو استثناءات، كفيو 
كذا، فالبخارم بدقتو إذا كانت ا١تسألة مسألة فيها خبلؼ قوم، كا٠تبلؼ عنده معترب، كىو ال يريد أف 

ٯتيل بصراحة إٔب أحد القولُت، رٔتا يظهر ميلو إال أحد القولُت من خبلؿ إيراداتو لؤلحاديث، يًتجم بصيغة 
. باب ىل يصنع كذا ككذا: ٤تتملة كصيغة االستفهاـ

 أما إذا كاف ا٠تبلؼ عنده غَت معترب، كالنص صريح ُب اٟتكم، كال مقاـك لو، ال من نص آخر، كال 
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: استثناء، كال قياس جلي، كال إٚتاع، كال شيء يقاـك ىذا النص، ٬تـز باٟتكم البخارم رٛتو اهلل كما ىنا
.  باب النهي

من العبارة تشعر أنو اختار القوؿ بأف ىذا النهي هني النيب صلى اهلل عليو كسلم عن االستنجاء 
باليمُت، هني مؤكد صريح، ال صارؼ يصرفو، كال مقاـك لو، فييحمل على هني التحرٙب ٔتعٌت ٯتنع منعان باتان، 

فالضركرات طبعان ٢تا تقديراهتا الفقهية ا١تعركفة، كلو كاف اختياره خبلؼ قوؿ . كال ٬توز إال لضركرات معينة
. اٞتمهور

 البخارم رٛتة اهلل عليو ال يلتفت للقضايا أهنا قوؿ ٚتهور، أك غَت، يلتفت إٔب القضايا من جهة 
قوة الدليل؛ كلذلك كما سندرس ُب الدركس، ستجد اختار أقواؿ رٔتا ال يوافقو عليها إال نزر يسَت من 
األئمة، كاٞتمهور على خبلفها؛ ألنو ينظر لقوة الدليل، كىو إماـ ٣تتهد، اجتمعت فيو أدكات االجتهاد 

كسيأٌب معنا ٪توذج ُب ذلك . كلها، يكاد يستوعب السنن حفظان كعلبلن، كال يقاـك البخارم ُب ىذا الباب
رٔتا ُب الدرس القادـ، لشدة عبقريتو اليت منحو اهلل إياىا خاصة ُب فن العلل، فبل يؤتى من جهة حديث 

ضعيف، كال حديث شاذ، ىذه دكر غَتىا مع مثل ىذا اإلماـ، كال من جهة الفهم الثاقب، شهد لو بالفهم 
كبار األئمة مو أنا كأنت، كبار األئمة الذين شاىدكه كعاصركه؛ بل بعض شيوخو شهدكا لو بالفقو الثاقب 

. كالنظر ُب مدلوالت النصوص
 كقد أٚتع العلماء على أف تراجم البخارم ُب صحيحو، ٦تا حَتت باؿ العلماء، كاضطركا أف 

. يصنفوا ٢تا كتب لفهم مراداتو، كاٞتمع بينها كبُت األحاديث اليت يوردىا فيها، يعٍت تدقيق عجيب ُب ذلك
 فهو إماـ ٣تتهد، ال يقل درجة عن كبار اجملتهدين كالشافعي، كأٛتد، كمالك، كمن ُب طبقتهم 

. فاختياراتو على قواعده، كقواعده ىي النص بالدرجة األكٔب. رٛتة اهلل عليو
فلماذا ال ٭تمل .  فالنص صريح كما سنقرأ، ككاضح، كمؤكد، كال صوارؼ، كال مقاـك ٢تذا النص

. عليو التحرٙب؟ ما الصارؼ لو إٔب الكراىية؟ ما الصارؼ لو إٔب التنزيو؟ ٣ترد تسويغات عقلية
 بعضهم قاؿ رٔتا منع النيب صلى اهلل عليو كسلم أف يستنجي بيمينو؛ ألف ا٠تاًب يوضع ُب اليمُت، 

كا٠تواًب رٔتا يكوف فيها شيء من اسم اهلل، كل أحد يقوؿ لنا احتماالت يعٍت بعيدة مغرقة ُب التجريد 
. العقلي، يعٍت ما عبلقة خاًب، بعيد

ألف اليمُت تيستخدـ ُب الطعاـ، كاالستقذار، ىذه من اًٟتكم اليت تًتتب عن :  كبعضهم قاؿ
اٟتكمة شيء، . فما تكوف اٟتكمة حكمان يصادـ اٟتكم، ما ٯتكن تكوف ذلك، كىذا نقع فيو كثَتان . اٟتكم

كل أمر شرعي كجوبان، أك هني، ٖترٙب لو حكمة، حكمة ُب الصحة، كحكمة ُب الدين، كحكمة ُب القلب، 
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٨تن نوقن ٨تن أىل السنة، كل أقدار اهلل، القدر ٦تن يصيب ا٠تلق . كحكمة ُب اٟتياة، كحكمة ُب اآلخرة
من خَت، أك شر، أك نعمة، أك نقمة، أك غَتىا، كلو ْتكم مرتبة ُب علم اهلل سبحانو كتعأب، علمناىا ما 

. علمناىا، ىذا ال يغَت ُب باب
 كأيضان ُب شرائعو ا١تشرعة جل كعبل، فيما نعمل كما ال نعمل، فيما نأٌب كما ال نأٌب، فيما ٬تب أف 

. نفعل كما ٬تب أف نًتؾ، كلها على كفق حكم عظيمة؛ ألنو شرع رب العا١تُت جل كعبل
كقلنا مراران .  قد تظهر لك اٟتكم بوضوح، قد يطهر لك بعضها، قد ٗتفى عليك، لكن ال تلغيها

كتكراران أنو إذا زعم الزاعم، أك أراد، أك تشٌوؼ ا١تتشوؼ أف يعرؼ كل أحكاـ اهلل، الواقفة خلف أقداره 
كأين ذلك؟ كأٗب ذلك . كشرائعو، فقد راـ ٤تاالن؛ ألنو راـ أف يكوف علمو كعلم اهلل، كحكمتو كحكمة اهلل

يكوف؟ 
 أنت ما تستطيع أف تعًتض على ا١تدير ُب ا١تدرسة، يسوم حىت قرار زم كجهو، يلخبط تسكت 

فاترؾ . لكن مشي حالك كما نقوؿ. على شاف ال يكتب عنك، كأنت تعرؼ أنو غلط كستُت غلط كماف
اعمل ما تستطيع، كاتقي ربك فيما ال تستطيع، ال ٕتمع إٔب جرمك بًتكك أمر . أحكاـ اهلل كما لك كما ٢تا

ىذه كارثة أعظم من األكٔب كمصيبة، ٕتهيل للمشرع، طعنو ُب . اهلل أف تعًتض على شرائعو كأحكامو
حكمتو، كا١تشرع ىو اهلل، ليس حىت النيب صلى اهلل عليو كسلم، النيب يبلب اٟتكم كاألمر، دكره الببلغ فقط 

. صلى اهلل عليو كسلم
 فالتجريد ُب اٟتكم كالبحث، ٍب جعلها رٔتا كلعلو، رٔتا إذا دخلت رٔتا كلعل على النصوص 

أرأيت، تقبيل اٟتجر األسود، : الشرعية، ترل ما يبقى شيء كما قاؿ الرجل البن عمر ١تا استلم الركن كقاؿ
خبلص عارؼ، إذا ما . قاؿ اجعل أرأيت باليمن... قاؿ أرأيت إف زٛتت، أرأيت إف دفعت، أرأيت

استطعت ما عاد لك إال الـز ٘توت كتسلم، معركؼ ىذا ما استطعت شيء، ما ىو أكرب من اٟتجر 
الصياـ يسقط عن العاجز، اٟتج كلو كلو، كل . األسود كتقبيلو من األحكاـ الشرعية ما تستطيعو يسقط

. جيت عند اٟتجر األسود، أرأيت، يريد يعلمو. اٟتج إذا ما تستطيع ما ٖتج
 ال تعًتض على الشريعة ٔتجرد احتماالت ما كقعت بعد، أك رٔتا تقع ألفراد دكف أفراد، فتجعلها 
كأهنا مشكلة ضخمة ككبَتة، ك٘تس حياة الناس، كأموا٢تم، كٕتاراهتم، كأرباحهم، كأسهمهم، كتركح تلغي 

ال يصلح ىذا، ا١تصادرة من ا١تشرع، ا١تصادرة من .. تصادر ىذا اٟتكم، كتلغي ىذا على شاف. الشريعة
مع علمنا ٔتستقرات الشريعة أف اهلل ال يكلفنا إال ما نطيق، كما عجزت . ا١تشرع ما ٕتوز ال شرعان كال عقبلن 

عنو سقط عنك كجوبو، ىذا شيء معركؼ ُب األركاف الكربل، فما بالك ُب تصلي قائمان، ما تستطيع 
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. جالسان، ما تستطيع على جنب، ما تستطيع حىت باإلشارة
سبحاف اهلل . اٟتج يسقط إذا ما استطعتو..  الصياـ عن العاجز يسقط كيعدؿ إٔب اإلطعاـ، أك إٔب

. ىذا أمر معلـو كمستقر، كقييدت بو الشريعة كلها كهلل اٟتمد ك الفضل كا١تنة
تعلم لغة االحتماؿ كما قاؿ الشوكا٘ب لو عبارة عظيمة ُب كتابو .  فما ٭تتاج أف تأٌب باالحتماالت

الشوكا٘ب دائمان ينتصر للنص، كإف كاف ييتهم من قبل بعض خصومو أنو " نيل األكطار"ا١تشهور ىذا اللي ىو 
.  كن مع النص كال تبإب. لكن االنتصار للنص ىو ٤تمود أكائلو دائمان . ٯتيل إٔب الظاىرية ككذا

. لو فتحنا باب االحتماالت على النصوص، اهندمت الشريعة؛ ألنو ما فيو حكم شرعي: يقوؿ
إما احتماؿ عقلي، أك . شوؼ أنا أقو٢تا لك اآلف، ما فيو حكم شرعي إال كستجد من يورد عليو احتماالن ما

احتماؿ نفسي، أك احتماؿ اجتماعي، أك احتماؿ ٭تط ما ٭تط، كبالتإب إذا صارت الشريعة لبلحتماالت 
يا أخي مالك، كرقبتك، ككضعك االجتماعي كاالقتصادم . ال، طوع احتماالتك أنت للشريعة. مشكلة

لتوافق الشريعة، ال ٕتر الشريعة لًتقع لك أكضاعك التعبانة ىذه،  كباالحتماالت اللي رٔتا بعضها ٕتريدات 
. عقلية

، حىت الغيبيات   كأخطر من ىذا إذا أدخلنا التجريدات العقلية على الغيبيات حىت كما نصنع اليـو
ما تسلم؛ بل االحتماالت العقلية ُب الغيبيات أسوأ منها، كأكرد من العمليات أف الغيبيات غيب ٤تض، ما 

يش إ. تستطيع تتصوره بعقلك رٔتا، كتدخل عليو االحتماؿ العقلي، تنهدـ العقيدة كالشريعة، ما يبقى شيء
الدين ىذا؟ ماذا يبقى؟  

فيجب أف يعطى النص قدره قدره، يعطى النص قدره، كاجعل ميلك دائمان إٔب النص الشرعي، 
. كاالحتماالت ال تفتحها على شريعة اهلل كالنصوص

 كالبخارم عليو رٛتة اهلل، كىو أحد األئمة الكبار ىذا منهجو، ٕتده دائمان إذا كاف النص صريح 
، كاٟتكم كاضح كصريح كاستخدـ "باب النهي عن االستنجاء باليمُت: "ككاضح، العبارة مشرقة ُب الًتٚتة

إيش معٌت . الكلمة اليت تؤدم ُب االصطبلح الفقهي ا١تنع، الذم يًتتب على عدمو مع العلم باٟتكم اإلٍب
النهي؟ ارتكبت ٤تظوران شرعيان، تأٍب بو؛ بل رٔتا يًتتب عليو شيء آخر كما رٔتا قالو بعض الفقهاء، بعضهم 

بعض الفقهاء قاؿ ىذا، كإف كاف رٔتا يعٍت مرفوض، ما ىي . الفقهاء ينبٍت حىت استنجاؤؾ باطل تعيده
. االستنجاء حصل، االستنجاء حصل، لكن مع اإلٍب. مرفوض يعٍت يعترب نوعان ما بعيد

يصححوف .  كلو نظائر ُب الشريعة، يقوؿ لك فعلك صحيح، كاإلٍب ارتكبتو؛ ألنك فعلت كذا
ما داـ ما دخل ا٠تلل على ذات الفعل نفسو، ما . الفعل، كيؤٙتوف الطريقة ا٠تاطئة اليت خالفت فيها الشريعة



 

 119 

كتاب الوضوء                                                                                                _ شرح صحيح البخاري
 الدروس كاملة

. مثل يعٍت أمثلة كثَتة رٔتا يأٌب ٢تا نظائر. داـ ما دخل ا٠تلل على ذات الفعل نفسو
 فا١تهم ٩تلص من ىذه أف البخارم، مع ركاية عن اإلماـ أٛتد، مع ابن حـز كعمـو الظاىرية، مع 

كبقية العلماء على أف النهي . كمن علم اٟتكم كفعلو، يأٍب. كجو عند الشافعية، أف االستنجاء باليمُت ٤تـر
هني تنزيو، كقد من الكبلـ السابق عرفت أف ال كجو ٟتملو على التنزيو لصراحة النص، كال كجود للصارؼ 

. لو عن التحرٙب
 دائمان إذا جاءؾ شيء فيو هني، كليس ىناؾ صارؼ، كالصارؼ ٬تب أف يكوف نص آخر مو 

أريد أكسب ماؿ، أريد أفعل . لو تيرؾ األمر ألىوائنا، صرفنا الشريعة كلها. الصارؼ عقلك كرغبيت كرغبتك
فهمت ىذا الكبلـ كلبل ال؟  فلما ٓب يوجد . الصارؼ يكوف نص آخر، من ا١تشرع نفسو. ما أشتهي

. ىذا فقو الًتٚتة. الصارؼ، بقي النهي للتحرٙب كما ىي طريقة البخارم، كأصح ركايتُت عند اإلماـ أٛتد
ثَ َنا ُمَعاُذ ْبُ  َفَضاَلةَ ): قاؿ معاذ بن فىضىالة، بفتح الفاء . نأخذ ترٚتة سريعة.  ىذه تقريبان أكؿ مرة(َحدَّ
معلومات رٔتا ٓب ٮترج لو من . معاذ بن فضالة البصرم، األزدم، الزىرا٘ب من األزد، أبو زيد. كالضاد كالبلـ

. أصحاب الكتب الستة سول البخارم
.  ىذه معلومة مهمة عن معاذ بن فضالة، ٓب ٮترج لو من أصحاب الكتب الستة سول البخارم

.  كأدركو البخارم على صغر سنو؛ ألف معاذ بن فضالة توُب سنة مائتُت كعشرة، توُب. ك١تاذا؟ ألهنم ما أدركوه
كم كلد؟ إمامنا البخارم مىت كلد؟ سنة مائة . البخارم كىو أكرب األئمة الستة سنان، كأقدمهم كالدة

. ، فكم يكوف سنو كقت كفاة معاذ بن فضالة؟ ستة عشرة عامان بالكاد، شاب صغَت(194)كأربعة كتسعُت 
 ٨تن نعلم ُب ترٚتة البخارم، أنو ما رحل من ٓتارل البخارم نفسو إال بعد أف أكمل ٜتسة عشرة 

كانت كٓتارل . ١تا حفظ القرآف كعمره ٙتا٘ب سنوات، بدأ ٮتتلف إٔب احملدثُت ُب بلده، كيسمع منهم. عامان 
ٍب حج كعمره ٜتسة عشرة عامان مع أمو أخيو أٛتد، كعمره ٜتسة عشرة سنة . دار حديث ُب ذاؾ الوقت

ذىب إٔب العراؽ بغداد، كبالكاد أدرؾ معاذ بن . ٍب ١تا قضى اٟتج، بدأ رحلتو ُب ا١تشرؽ. حج ُب مكة
أما مسلم كبقية الستة، ما أدركوا معاذ بن . فضالة؛ كلذلك ركايتو عنو قليلة ليست كثَتة؛ ألنو بالكاد أدركو

. فضالة
 فإذا كاف كبَتىم كشيخهم سنان البخارم، بالكاد أدركو كعمره ستة عشرة عامان، فبقية الستة ٓب 

كلذلك يًتٚتوف يقولوف من قدماء شيوخ البخارم، من أكائل من ٝتع . ٮترجوا لو لعدـ إدراكهم لو؛ ألنو توُب
عنهم ُب ا١تشرؽ، من أكائل من ٝتع؛ كلذلك السند ىنا سند عإب، يعٍت من جهة إدراؾ سن معاذ كال من 
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لكن أخرج ىذا اٟتديث للحاجة إليو، . جهة عدد الرجاؿ، كإال معاذ بن فضالة لو أسانيد أعلى من ىذه
كرٔتا ما ٝتع منو عوإب أسانيده كلذلك أخرج األسانيد العالية كالثبلثية عن طريق غَته، كإال ىو أقدـ من 

. 210طيب توُب سنة مائتُت كعشرة. شيوخو حىت ُب الثبلثيات معاذ بن فضالة
ثَ َنا ِىَلاٌم قال ُىَو الدَّْوتَ َواِئيُّ ) .  ىذه كلمة من البخارم نفسو(ُىَو الدَّْوتَ َواِئيُّ ) كلمة (قَاَل َحدَّ

إذا كاف راكياف من طبقة كاحدة، كمن بلد كاحد، كيشًتكاف ُب . كىذه كلمة يذكركهنا عند خشية االلتباس
االسم، فرٔتا لو قاؿ لك ىشاـ اشتبو عليك ىل ىو ىشاـ بن عبد اهلل الدستوائي، أك قرينو كرفيقو كٝتيو 

قد يشتبو عليك األمر؛ ألهنما يشًتكاف ُب الشيوخ، كيشًتكاف ُب التبلميذ، كُب . ىشاـ بن حساف البصرم
فحىت ٮترجك من ىذا االشتباه، قد يصنع يقوؿ ىو الدستوائي فبل . البلد، كُب السن، كُب االسم، قد يشتبو

. يذىب ذىنك إٔب أنو قرينو اآلخر كىو رفيقو ىشاـ بن حساف
 الدستوائي نسبة إٔب بيع الدستواء، كىي نوع من األقمشة كاف ىشاـ بن عبد اهلل يتاجر فيها، 

  .فنسب إليها

 الطائي، أبو نصر اليما٘ب، ثقة ثبت، يعٍت متهم بالتدليس؛ كلذلك جاء (َعْ  َيْ َ ى ْبِ  أَِبي َكِث  ٍ )
. ُب ركاية ابن خزٯتة التصريح بالسماع

 ركاية ابن خزٯتة كما ذكر اٟتافظ، فيها تصريح بالسماع بُت ٭تي بن أيب كثَت كعبد اهلل بن أيب 
طيب توُب ٭تي . قتادة، فانتفى ما ٮتشى من تدليسو كزالت ىذه العلة، اليت رٔتا ييقدح فيها ُب ىذا السند

  .(132)سنة مائة كاثنُت كثبلثُت 

عبد اهلل بن .  قلنا ُب ركاية ابن خزٯتة ُب الصحيح التصريح بالسماع(َعْ  َعْ ِد اللَِّو ْبِ  أَِبي قَ َتاَدة)
قتادة، تابعي صغَت من طبقة صغار الصحابة، ىو ابن أليب قتادة األنصارم الصحايب ا١تشهور، تابعي من 

ابن سعد من تابعي ا١تدينة . تابعي ا١تدينة، ترجم لو العجلي ُب ثقات تابعي ا١تدينة، كىو ُب الطبقة الثانية
.  أخرج لو ٚتاعة95أيضان، ثقة عند اٞتميع، توُب سنة 

 أبوه ىو الصحايب ا١تشهور أبو قتادة مشهور بكنيتو، اٝتو اٟتارث بن رًدعي بكسر الراء، (َعْ  أَبِ وِ )
ابن بيندمة بضم الباء كالداؿ، السلىمي بفتح السُت حىت ال ٗتلط بُت السىلمي كالسيلمي، السيلمي نسبة إٔب 

كالسىلمي، نسبة إٔب بٍت سًلمة بكسر البلـ، قبيلة من ا٠تزرج من األنصار، ىم قبيلة . سيليم، قبيلة مشهورة
جابر بن عبد اهلل، كلذلك يقاؿ ُب النسب السىلمي، جابر بن عبد اهلل السىلمي، أبو قتادة السىلمي، ال بد 

فاتتو بدر ما شهدىا، . تربطها بالشكل حىت ال تقرأىا السيلمي فتنقلو من األنصار إٔب بٍت سيليم دفعة كاحدة
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. كشهد أحد كما بعدىا، كىو من الفوارس، كاف يعتمد عليو ُب اٟتركب كثَتان 
 كمن مناقبو كفضائلو أنو سقطت عينو يـو أحد ىذا أبو قتادة، ىو الذم سقطت عينو، سقطت 
كأتى هبا ٭تملها إٔب النيب صلى اهلل عليو كسلم ُب يده، فأخذىا صلى اهلل عليو كسلم فأدخلها ُب موضعها 

فارس مشهور . كمسح عليو فكانت أطيب من أختها اليت ٓب تسقط، اعتربكىا من مناقبو أبو قتادة األنصارم
كمناقبو، لكنو قليل الركاية، ركايتو ليست كثَتة مثل خالد بن الوليد، ىؤالء جنراالت ُب اٞتيوش ىناؾ 

لكن ىناؾ جبهات ٖتتاج إٔب أمثالو، فخالد بن الوليد إذا ْتث عن ركايتو . ٭تاربوف، يعٍت العلم تركوه لغَتىم
ىذا ٕتده ٖتت صريع السيوؼ، ىذا شغلو . قليلة ما ىي مثل ابن عمر مثبلن، كأنس، كأيب ىريرة، كىذا مثلو

يأٌب يـو ثبلثة ما يرتاح، تعودكا ىكذا . يفرح هبذا، ما يرتاح إال ىكذا، ماذا نصنع بو؟ ما يرتاح إال ىكذا
فإذا انضاؼ إٔب فركسيتو كشجاعتو، مقصد شريف عظيم، جهاد ُب سبيل اهلل، ىذا كيف . فرساف شجعاف

تقدر عليو ىذا؟  
نَاِء َوِإَذا ) َعْ  أَبِ ِو قَاَل قَاَل الن ي َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم ِإَذا َشِ َب َأَحدُُكْم َفََل يَ تَ نَ  َّْ  ِفي اْْلِ

 قبل أف ندخل ُب تفصيل اٟتكم الفقهي، ىنا (أََتى اْلَخََلَء َفََل َيَم َّ ذََكَ ُه بَِ ِم ِنِو َوَ  يَ َتَمسَّْح بَِ ِم ِنوِ 
ىذا الرجل لو . أظٍت ذكرت لكم ىذا االسم. حكمة ٚتيلة، ١تح ٢تا شارح من الشرٌاح اٝتو ابن أيب ٚترة

شرح، تعليق ليس شرح، تعليقة بسيطة، مطبوعة ُب ٣تلد كاحد على البخارم، ٮتتار مواضع معينة كيعلق 
قاؿ يعٍت أراد يعٍت أف يبحث ُب حكمة ٚتع النيب صلى . عليها تعليقات حقيقة ٚتيلة، منها ىذا ا١توضع

 كيف تشرب، كبُت أدب اإلخراج، أدب اإلدخاؿ كأدب اآلداباهلل عليو كسلم بُت الشرب كىو أدب من 
.  اإلخراج كما ٝتاىا ىو ابن أيب ٚترة

طبعان ليش يقوؿ ىذا الكبلـ؟ ىذا كبلـ نبوة، كبلـ النيب صلى . فذكر كبلـ ٚتيل يعٍت أ٠تصو لكم
ما عبلقة ذكر الشرب كاألدب فيو بعدـ . اهلل عليو كسلم، ال بد من رابط مو ٣ترد رص للجمل ىكذا

التنفس ُب اإلناء؟ كذكر األدب ُب التبوؿ كاالستنجاء؟ 
 األدب ما يلي، ٨تن نعرؼ أف الشرب البد منو ١تعيشة اإلنساف، البد يشرب، كالبد يأكل، البد 

ككل شيء أجوؼ، ٭تتاج إٔب الطعاـ، كالشراب، كا٢تواء؛ لذلك . يدخل، اإلنساف أجوؼ، اإلنساف أجوؼ
من أكصاؼ رب العا١تُت جل كعبل الصمد، الصمد اليت نقرأىا ُب سورة الصمد، من معانيو نٌص عليها 

ككل ذم حاجة . فبل ٭تتاج إٔب الطعاـ، كال إٔب الشراب لغناه جل كعبل. بعض الصحابة الذم ال جوؼ لو
للطعاـ كالشراب كا٢تواء، ال بد تكوف لو حاجة إٔب إخراج فضلة ذلك، فثقب اإلنساف بثقوب ُب قبلو، 
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كدبره، كفمو، اإلنساف أجوؼ، صاحب جوؼ يعٍت كلو ثقوب، ثقوب لئلدخاؿ كالطعاـ كالشراب كا٢تواء، 
عينك ٗترج دمعان، كأذنك ٗترج ما أعرؼ ايش يسمونو صمغان أك مشعان، كأنفك ٮترج . كثقوب لئلخراج

ايش ىذا اإلنساف . ٥تاطان، كفمك ٮترج لعابان، كقبلك ٮترج بوالن، كدبرؾ أعوذ باهلل من الشيطاف الرجيم
فاحتاجت الشريعة أف تؤدب ىذا اإلنساف بآداب ُب إدخالو حىت يدخل . يدخل كٮترج! ا١تخلوؽ ىذا؟

. الطيب، ك٭تسن اإلدخاؿ، كأيضان ُب إخراجو، فبل يتلطخ بأقذاره، كأكساخو
 فنحن نعرؼ آداب الشرب ُب اإلسبلـ، من أعظمها أف تشرب باليمُت على سبيل الوجوب، 

ىنا اجتمعت مع النهي عن االستنجاء باليمُت، فبل ٕتعل صفة إدخالك باليمُت . كالتحرٙب بالشرب باليسار
ىل الطعاـ كالشراب للتلذذ بو كالتمتع بو كعملية . كصفة إخراجك باليمُت، ال تستخدـ ىذه ُب ا١توضعُت

. ؟ فيو عاقل ٬تعلهما مثل بعضهما؟ ٛتار ىذا مو آدمي ٬تعل إخراجو كطعامو كشرابواإلخراج
كال ٕتعل ىذا اليمُت ذاهتا .  الشارع قاؿ اجعل ٯتناؾ ١تا تتلذذ بو، كتستطيبو طعامان، كشرابان، ك٨توه

. لغسل ثقوبك اليت ٗترج هبا فضبلتك القذرة، النجسة، ىذا كجو
ُب باب التناكؿ، ال تتناكؿ إال الطيب، طعامان . الشريعة حرمت علينا تناكؿ ا٠تبائث:  كجو ثا٘ب

ال تأكل خنزيران، كال ميتة، كال دمان، كال جيفة، كال تشرب ٜتران، كال شيء من ىذه ا١تؤذيات ا٠تبيثة . كشرابان 
تعرؼ أف من السنة . مطعومة كمشركبة، كمشمومة، حىت الركائح الكريهة (1)َوُيَ  ُّْم َعَلْ ِهُم اْلَخَ آِئَث﴾﴿

ح ب إلي )): كمشائل النيب صلى اهلل عليو كسلم التطيب، كاف ٭تب التطيب، كنوه بذكره ُب أحاديث كقولو
 كقدـ الطيب، ككاف أقسى شيء عليو أف توجد منو الرائحة الغَت يعٍت كال (2)((م  دن اكم الط ب والنساء

لذلك فإذا أراد أف يقضي حاجتو، يبعد يذىب بعيدان صلى اهلل عليو . توجد منو صلى اهلل عليو كسلم
كسلم، كيكره الركائح الغَت جيدة؛ كلذلك أمر بالغسل يـو اٞتمعة ١تا فاحت ركائحهم ُب ا١تسجد، ككانوا 

. أىل عمل يعملوف ُب اٟتقوؿ
 الصحابة يعملوف، كاإلنساف إذا عمل يعرؽ، كالعرؽ ُب ا١تسجد إذا اجتمعوا يعٍت مشكلة، كأكجب 

، فبل تأكل إال طيبان، كال االستتابةكل ىذه . إٔب  حد الوجوب على قوؿ بعض الفقهاء غسل اٞتمعة
. تشرب إال طيبان؛ كلذلك ناسب اليمُت ُب ذلك

 كاإلخراج، العلماء يقولوف الذم ٮترج من اإلنساف من ثقوبو ثبلثة أقساـ، ثبلثة أشياء، ثبلثة أنواع 
                                                 

 . 157:  األعراؼ(1)

 .(13232 رقم ، 7/78 )مالبيهق أخرجو (2)
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الطباع السليمة . أمر قذر ٧تس، مستقذر ُب الطباع السليمة، دعك الطباع ا٠تبيثة: من جهة التشريع يعٍت
تستقذره، ك٧تس ُب الشريعة كالعذرة، كالبوؿ، ككل ما ٮترج من قبل اإلنساف كدبره، ما خبل بعض األمور 

. ىذا ٧تس شرعان، قذر طبعان؛ لذلك اتفقت الطباع السليمة على استقذاره، كاالستعفاؼ منو. سنذكرىا
لكن ٥تتلف فيو، ىل ىو . ٥تتلف فيو ُب ٧تاستو شرعان، كإف كاف رٔتا يستقذر طبعان :  كقسم ثا٘ب

إذا جيرحت كخرج الدـ، كالصواب عدـ النجاسة ١توضع ال . ٧تس  أـ ال كالدـ مثبلن، فيو خبلؼ كبَت
كا١تٍت على الصحيح، ا١تٍت ٥تتلف فيو اختبلؼ قوم جدان، كالصواب عدـ ٧تاستو؛ . تفصيلو اآلف سيأٌب رٔتا

لذلك ذكركه ُب قسم احملتمل للخبلؼ، كالصواب أنو ليس ٧تسان، ككونو كاف يغسل من ثياب النيب صلى 
. اهلل عليو كسلم لبلستقذار كما ييغسل ا١تختاط ك٨توه مثبلن 

كما ٮترج من أذنك سائل، أك ٮترج من أنفك . طاىر شرعان، مستقذر طبعان :  كالقسم الثالث
لكن شرعان طاىر، ال يلـز أف تغسل ثوبك ٦تا أصابك من ٥تاطك، . ا١تخاط، مستقذر كلبل ال؟ عند الطباع

لكن مستقذرة ُب . كلعابك، كعصارة أذنك، كدموعك، كعرقك، ىذه األشياء طاىرة ما ينجسها الشرع
. الطباع

فبالتإب ال يناسب اليد اليمٌت تكوف . فكما  تبلحظ كل ما ٮترج منك، تقريبان الطباع كلها تستقذره
ككبل اٟتكمُت على سبيل .. فاجعل اليمٌت للمستطابات كالشماؿ. للمستقذرات كما تكوف للمستطابات

التحرٙب، األكل كالشرب ٤تـر بالشماؿ، كذلك غسل الرجيع كاالستنجاء ٤تـر باليمُت، خبلص ىذا جامع 
.  النصُت ُب موضع كاحد، على إشارات ابن أيب ٚترة رٛتو اهلل

نَاءِ ): طيب، نقرأ اآلف فقو اٟتديث  من سنن الشرب أال (ِإَذا َشِ َب َأَحدُُكْم َفََل يَ تَ نَ  َّْ  ِفي اْْلِ
تشرب ا١تاء دفعة كاحدة، ليكن أىنأ، كأركل، كأشد ببلن للعركؽ؛ ألف ا١تاء ٖتتاجو شفتاؾ، ك٭تتاجو لسانك، 

.  كٖتتاجو حنجرتك، ككل جسمك ٭تتاجو ابتداءن من الشفتُت
كاألنسب ُب . فعٌب ا١تاء عبان كشربو دفعة كاحدة، ٭تـر الشفتُت كاللساف من التمتع با١تاء كالتلذذ بو

مصو أكفق، كألذ، كأكثر استطابة، أكصى بذلك علي بن أيب . شرب ا١تاء أف ٯتص مصان، ال أف يبلع بلعان 
. العصفور ما يستطيع ٯتص، ينقر". إذا شرب أحدكم فبل يعب ا١تاء عبان، كال ينقره نقر العصفور: "طالب

. شفتُت... يأخذ شوية، ٍب يرفع رقبتو ىكذا حىت يعٍت يسقط ا١تاء ُب حلقو
طبعان ىذا أنا ماذا .  ككل ٥تلوقات اهلل ذكات الفم، تشرب ا١تاء مصان، تشرب ا١تاء مصان، أطيب كأىنأ

لكن ىو لًتكل شفتيك، كيركل لسانك، كتتلذذ با١تاء، كيكن أىنأ .. عنكم أنتم؟ اللي يريد يعب يعب ما
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. كاألمر اآلخر، يعٍت ال تشربو دفعة كاحدة، اقسمو على دفعتُت أك ثبلث، كىو األكمل كاألحسن. كأكفق
إذا . يعٍت على دفعتُت، تنفس بُت كل دفعة كأخرل.  جاءت بذلك السنة، جاءت بذلك السنة

كما قاؿ لو ذلك . أردت أف تتنفس، أبن القدح عن فيك على ما أكصى بو النيب صلى اهلل عليو كسلم
يا رسوؿ اهلل ما يكفي نفس كاحد ١تا ٝتعو ينهى عن التنفس ُب اإلناء ُب : قاؿ. ا١تورد، أكرد عليو إيراد رجل

: قاؿ.  قاؿ رجل ال يكفيٍت نفس كاحد((إذا ش ب أحدكم فَل يتن   في اْلناء)): حديث آخر غَت ىذا
. (1)((ب  القدح ع  ف ك إذناف))

 إذا أردت تتنفس كىو األطيب كاألحسن، أبن القدح ١تاذا؟ حكمة كاضحة؛ ألنك إذا تنفست 
تتنفس بالزفَت ال بالشهيق، كلبل ال؟ إذف دخلنا ُب باب اإلخراج حىت تأخذ ىواءن طيبان، يسمونو العلماء حق 
الطب أككسجُت، تتنفس أككسجُت، ٗترج أككسجُت، ٗترج أكسيد الكربوف ثا٘ب أكسيد الكربوف، غاز ساـ 

ايش ىذا تقذر ماءؾ بثا٘ب أكسيد الكربوف؟ . ىذا، خانق ٗتنق الناس با١تاء
بن القدح عنك كأخرج زفَتؾ الذم خرج من جوفك، كإف كاف يشرب دخاف، ىذا أعوذ باهلل ا 

مشكلة، ا٢تواء ا٠تارج منك حىت ُب العرؼ الطيب ىواء غَت مستحسن، ىواء غَت . نبغي نغسل اإلناء بعده
فإذا صاحبو شيء من ٣تامع أنفك كفمك، ىذه مصيبة، . مستحسن كغَت طيب، كمعدكد ُب ا٢تواء الفاسد

صح كلبل ال؟ . قذرت الناس كأذيتهم، كرٔتا منهم من سيشرب بعدؾ
ٟتكم لنفسك، كلطيب مائك، ك١تن حولك من خلق اهلل، رٔتا ٭تتاجوف يشربوف معك أك بعدؾ من 

فأبن القدح، كتنفس، ٍب عد لتشرب ىنيئان مريئان، تتمتع بنعمة اهلل ُب ىذا ا١تاء . نفس اإلناء، من نفس اإلناء
العظيم الذم بو حياتك، كتوافق شرع رسولك عليو الصبلة كالسبلـ، كىذا حىت من جهة الطبيعة كالطب 

. أٚتل كأكفق كأطيب كأحسن
ىنا إما أف تكوف الناىية،  (ال) (َوِإَذا أََتى اْلَخََلَء َفََل َيَم َّ ذََكَ ُه بَِ ِم ِنِو َوَ  يَ َتَمسَّْح بَِ ِم ِنوِ )

لكن . كإما أف تكوف نافية، فيكوف الفعبلف ا١تضارعاف مرفوعاف. فيجب أف ٕتـز الفعلُت ا١تضارعُت بعد٫تا
النفي أبلب ُب ا١تنع من النهي، كلو كاف ال ٬تـز من جهة اللغة كاإلعراب؛ ألف النفي أشد كأبلب ُب ا١تنع من 
النهي؛ ألف النفي كأف الشارع ال يتصور أف يقع ىذا؛ ألنو النفي ىذا يدخل ُب باب ا٠ترب، كالنهي يدخل 

. ُب باب الطلب، فتفرؽ بُت ا٠تطابُت

                                                 

 كأٛتد ،( 1650 رقم ، 2/925 )مالك : أيضنا كأخرجو( . 6005 رقم ، 5/114 )اإلٯتاف شعب ُب مالبيهق أخرجو (1)
 (.11558 رقم ، 3/57)
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ىو يقع من بعض ا١تغفلُت، كبعض اٞتاىلُت، .  النفي يقدر يقوؿ ال يتنفس، كأنو يقوؿ لن يقع ىذا
كلبل ال؟ لكن ٮترب بصيغة النفي؛ ألنو ال يتصور أف صاحب طبيعة سليمة، كفضبلن عن صاحب .. من بعض

فهو أبلب ُب ا١تنع من النهي . شريعة مطهرة، بنيت على الطهر كاٞتماؿ كالنظافة كلها، أف يفعل ذلك
. الصريح

:  مثل ا٠ترب ُب باب األمر، قد يأٌب ُب باب األمر على سبيل ا٠ترب، فيكوف أبلب ُب النهي منو كقولو
، يا أىل أمنوا كل من يرد .  صيغتو صيغة خرب، كمعناه األمر(1)﴿َوَم  َدَخَلُو َكاَن آِمنًا﴾ يعٍت يا  أىل اٟتـر

لكن أتى بصيغة ا٠ترب لتكوف أكثق كأبلب ُب الداللة لدل ا١تؤمنُت ا١تعظمُت لكبلـ اهلل، منها . عليو كيدخلو
. من صيغة الطلب الصريح، كىذا من ىذا الباب

ناىية، كجزمت الفعلُت ا١تضارعُت، فهي على باهبا ُب النهي، كالنهي للتحرٙب كال  (ال) إف جعلت 
كإف جعلتها نافية، فاٟتكم رٔتا حىت أبلب؛ ألف النفي يكوف ُب باب ا٠ترب، ا١تراد بو . صارؼ كما قررناه

. الطلب كىو أبلب ُب التحرٙب كا١تنع من النهي الصريح
 أم ال (َوَ  يَ َتَمسَّْح بَِ ِم ِنوِ ): ىنا هنياف صر٭تاف.  ىنا مشكلة، خاض فيها الشراح ا٠تطايب كغَته

. سواءن با١تاء، أك باألحجار، كاجعل ىذه كظيفة اليد اليسرل. تستنجي كتباشر مسح قبلك كدبرؾ بيمينك
. ال ٘تس ذكرؾ بيمينك: ُب نفس الوقت هني آخر

حكم عاـ، : مس الذكر، جاءت الشريعة فيو لو حكماف ُب الشريعة عندنا.  نأخذ مس الذكر أكالن 
اٟتكم العاـ، يعٍت ُب مطلق األحواؿ ىل يسوغ مس الذكر أـ ال يسوغ؟ جاء ُب ذلك . كحكم خاص

كجو ٚتع، فيو أحاديث هنى فيو  (ال)نصوص، قد يبدك منهما نوع من ما نقوؿ التناقض، التقابل؛ ألف ُب 
هنى عن مس الذكر ُب مطلق األحواؿ، ىنا  ((قاؿ ال ٯتس أحدكم ذكره)):  _صلى اهلل عليو كسلم_ النيب 

لكن ىنا هني عن مس الذكر مطلقان، . مقيد، مقيد ْتاؿ قضاء اٟتاجة، ىذا اٟتكم ا٠تاص ما أتينا لو اآلف
. ُب ٚتيع األحواؿ

إنما )):  كحديث آخر حديث بسرة كغَتىا اإلذف بذلك ١تا سألو السائل أٯتس أحدنا ذكره، قاؿ
.  فكأف فيو التصريح(2)((ىو بضعة منك

 ككجو اٞتمع بُت النصُت، كجو اٞتمع بُت النصُت كما قالو عدد من الفقهاء، كىو أٚتل كأطيب 
                                                 

  . 97: آؿ عمراف (1)
 207)، كابن حباف (43)، كأٛتد (483)، كابن ماجو (85)، كالًتمذم (101)، كالنسائي (183 ك 182)ركاه أبو داكد  (2)

 .  (موارد
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: ىذا األصل ألسباب. للتصادـ بُت النصُت، أف مس الذكر ٦تنوع... ٚتع 
مس الذكر كالعبث بو، قد ٭ترؾ لدل الرجل شهوتو، كىذا يعٍت معركؼ، نتكلم شوية :  أكالن 

. كإذا ٖتركت الشهوة، جاءت مشاكل كثَتة، ٯتذم رٔتا، ٯتٍت رٔتا، كما لك ك٢تذا من األصل. صراحة
 كرٔتا ٖتريك الذكر كمسو، ٮترج ما ُب إحليل الرجل من بعض العصارة كبقايا إحليلو، فيقع ُب حرج 

كل ىذا أنت ُب غٌت إذا . شرعي، ىل يتوضأ ما يتوضأ، يستنجي ما يستنجي، أصاب ثوبو ما أصاب ثوبو
.  ((إنما ىو ض عة منك)): أما للحاجة كلو كانت حاجة ٤تتملة، فبل بأس بذلك كعليو ٭تمل. تركتو كشأنو

اْلَخََلَء َفََل َيَم َّ ذََكَ ُه ) مقيد حكم (ِإَذا أََتى): قاؿ. ىذا العاـ أما ا٠تاص فهو مس الذكر مقيدان 
ال ٘تس ذكرؾ .  ٔتعٌت إذا قضيت حاجتك، أبعد يدؾ اليمٌت ٘تامان عن قبلك كدبرؾ(بَِ ِم ِنِو َوَ  يَ َتَمسَّحْ 

طيب ماذا يصنع؟ . بيمينك حاؿ البوؿ، كال تستنجي بيمينك حاؿ االستنجاء ك االستجمار
البد تأخذ ذكرؾ بإحدل يديك لتستنجي .. إذا أردت مثبلن .  ىنا أتت ا١تشكلة عند ا٠تطايب

باألخرل، كإما يعٍت إذا أخذتو بيمينك كاستنجيت باليسرل، كقعت ُب النهي فمسست ذكرؾ، كقد هنى 
كاستنفضت بيمينك، خالفت اٟتكم اآلخر كىو ال يستفض كال يتمسح  إذا أخذت ذكرؾ بشمالك،. عنو

فاليمٌت ٦تنوعة مسحان ك١تسان؛ كلذلك ا٠تطايب جاء بصور قاؿ يأٌب ّتدار كٯتسح ذكره، كاآلخر قاؿ . بيمينو
. يأٌب كذا، أتوا بصور مستهجنة

 كأصوب األقواؿ ٚتعان أف اإلنساف إذا قضى حاجتو ال ٯتس ذكره ال باليمٌت كال باليسرل، إال 
يعٍت اعذركنا دخلنا ُب تفاصيل، ال بأس ىذا العلم . للحاجة لتوجيو البوؿ ُب ٣ترل معُت، كيستخدـ اليسرل

. ال بد منو، كىذه األمور تتعلق هبا الطهارة كالصبلة، فأعتذر لكم مسبقان 
 كإذا جاء يستنجي با١تاء، أك يستجمر باألحجار، ليثبت ذكره حىت ٬تيد استنجاءه كاستجماره، 

إف كاف ماءان، أخذ ا١تاء بيمينو، فصبو على رأس ذكره كفركو : يصنع الصورة التالية، يصنع الصورة التالية
. بشمالو، كىذه سهلة كال إشكاؿ فيها، كيصنع ذلك ُب تنظيف الدبر من الرباز أيضان 

كإف كاف استجماران بأحجار، فا١تسألة أعسر؛ ألهنا ٖتتاج تثبيت للقضيب، حىت ٬تيد مسحو باٟتجر 
ىنا يأخذ اٟتجر بأطراؼ أصابعو اليمٌت، كيأخذ ذكره باليسرل، كٯتسحو على اٟتجر، كيده . أك بالورؽ
فتكوف اليمٌت ال استخدمت ال مسان، كال استخدمت استجماران؛ كإ٪تا استخدمت آلة . اليمٌت ثابتة

.  مثل ما تأخذ هبا ا١تاء كتصبو على اليسرل ٘تامان، كهبذا تطبق اٟتكم كال تقع ُب اإلشكاؿ. للمستنجى بو
اللهم صلي كسلم . زادنا اهلل كإياكم علمان كاٟتمد هلل. كللحديث بقية نكملها ُب الدركس القادمة
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. السبلـ عليكم كرٛتة اهلل كبركاتو. على عبدؾ ٤تمد
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الدرس السابع
 

 أنفسنا شركر من باهلل كنعوذ كنستغفره، كنستعينو ٨تمده هلل اٟتمد إف. الرحيم الرٛتن اهلل بسم
 ال كحده اهلل إال إلو ال أف كأشهد. لو ىادم فبل يضلل كمن لو، مضل فبل اهلل يهده من. أعمالنا كسيئات
 اللهم. كلو الدين على ليظهره اٟتق كدين با٢تدل ربو أرسلو كرسولو، عبده ٤تمدان  نبينا أف كأشهد لو، شريك
 ٤تمد على كبارؾ ٣تيد، ٛتيد إنك إبراىيم آؿ كعلى إبراىيم على صليت كما ٤تمد، كآؿ ٤تمد على صلي
.  ٣تيد ٛتيد إنك إبراىيم آؿ كعلى إبراىيم على باركت كما ٤تمد آؿ كعلى
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: بعد أما
. البخارم إٝتاعيل ابن ٤تمد اهلل عبد أيب احملدثُت إلماـ الصحيح اٞتامع كتاب ُب درسنا فنواصل

  باب؟ أم باب على كقفنا كقد
. بيمينو ذكره ٯتسك ال باب: مداخلة
  .باٟتجارة االستنجاء باب. ٯتكن بعده الذم الباب قرأناه، ىذا ال: الشيخ فضيلة جواب

 
 باٌب اِ ْوِتْنَجاِء بِاْلِ َجارَةِ 

 

 :  _رٛتو اهلل تعأب_ بسم اهلل الرٛتن الرحيم، قاؿ اإلماـ البخارم 
 باٌب اِ ْوِتْنَجاِء بِاْلِ َجارَةِ )
ثَ َنا َعْمُ و ْبُ  َيْ َ ى ْبِ  َوِع ِد ْبِ  َعْمٍ و اْلَمكّْيُّ َعْ  ) ثَ َنا َأْحَمُد ْبُ  ُمَ مٍَّد اْلَمكّْيُّ قَاَل َحدَّ َحدَّ

ِه َعْ  أَِبي ُىَ يْ َ َة رضي اهلل تعالى عنو قَالَ  ات َّ َ ْعُ  النَِّ يَّ َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم َوَخَ َج ِلَ اَجِتِو َفَكاَن : َجدّْ
َ  يَ ْلَتِ ُ  َفَدنَ ْوُت ِمْنُو فَ َقاَل اْبِ ِني َأْحَجارًا َأْوتَ ْنِ ْض ِبَها َأْو َنْ َوُه َوَ  تَْأتِِني ِبَعْظٍم َوَ  َرْوٍث فَأَتَ ْ ُتُو 

  ى .(بَِأْحَجاٍر ِبَطَ ِف ثَِ اِبي فَ َوَضْعتُ َها ِإَلى َجْنِ ِو َوَأْعَ ْضُ  َعْنُو فَ َلمَّا َقَضى أَتْ  َ َعُو ِبِه ّ 
 االستنجاء كلمة اللغة جهة من أف هبا أراد ىنا (اِ ْوِتْنَجاء) كلمة (بِاْلِ َجارَةِ  اِ ْوِتْنَجاءِ  بَابُ )

. ك٨توىا اٟتجارة من غَته استخداـ عند أيضان  تطلق أهنا كما ا١تاء، استخداـ عند تطلق
 عرؼ ىو إ٪تا باألحجار؛ خاص كاالستجمار با١تاء، خاص االستنجاء أف العرؼ بو جرل فما 

. ذلك من أكسع كاللغة اصطبلحي،
 ا١تاء فقد عند ييستخدـ ما أكثر ألف الغالب؛ ٥ترج خرج كإ٪تا لو؛ مفهـو ال باٟتجارة قولو: ثانيان  
 سيأٌب كما كالعظم الركث، خبل ما. ك٨توىا كاألكراؽ، كالقماش، طاىر صلب بكل ٬توز كإال اٟتجارة،

. ذكره
 فيجوز. ٢تا مفهـو فبل الغالب، ٥ترج خرجت ىي كإ٪تا الزب؛ ضربة الـز باٟتجارة أف تظن فبل 

   .طاىرة تكوف أف بشرط ذلك ك٨تو قماشان، أكراقان، حجارة، اإلنقاء، ٖتدث صلبة مادة بكل

ثَ َنا َأْحَمُد ْبُ  ُمَ مٍَّد اْلَمكّْيُّ ): قولو أٛتد ابن ٤تمد ابن الوليد، : ىو األزرقي، نسبو كما يلي (َحدَّ
يكٌت أبا الوليد، ثقة من الطبقة العاشرة، توُب سنة مائتُت كسبعة عشر . ابن عقبة، ابن األزرؽ الغسا٘ب

. انفرد اإلماـ البخارم بالركاية عنو دكف بقية الستة، ىذه معلومة مهمة. (217)
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تاريخ " كاألزرقي ىذا ىو كالد األزرقي، كالد األزرقي أيب الوليد األزرقي، صاحب التاريخ ا١تعركؼ بػ
. األزرقي" تاريخ مكة"دائمان إذا ذكرت تواريخ مكة، دائما يقوؿ لك ركاه األزرقي ُب تارٮتو، ". مكة

اٝتو أبو الوليد، كاٝتو . ، ابن األزرقي شيخ البخارم الذم معنا ىنا"تاريخ مكة" األزرقي صاحب 
. أيضان ٤تمد ابن أٛتد

ثَ َنا َعْمُ و ْبُ  َيْ َ ى ْبِ  َوِع ِد ْبِ  َعْمٍ و) عمرك بن ٭تِت بن سعيد بن :  نسبو كما يلي(قَاَل َحدَّ
ثقة من طبقة . عمرك بن سعيد، عمرك بن ٭تِت بن سعيد بن عمرك بن سعيد ابن العاص األموم، أبو أمية

توُب ُب حدكد سنة . تابعي التابعُت، ٓب ٮترج لو من أصحاب الكتب الستة سول البخارم كابن ماجة فقط
.      (200)مائتُت 

هِ )  جده ىو سعيد ابن عمرك ابن سعيد ابن العاص، األموم ا١تد٘ب، تابعي جليل، كالده (َعْ  َجدّْ
كالد سعيد الذم معنا ىو عمرك ابن سعيد، كىو أمَت مشهور من . كالده عمرك ابن سعيد.. ىو سعيد ابن

كٕب إمرة ا١تدينة أياـ عبد ا١تلك، كتؤب . أمراء بٍت أمية، كىو ا١تلقب باألشدؽ، عمر ابن سعيد األشدؽ
، كخرج على عبد ا١تلك ُب فتنة 73حرب ابن الزبَت أياـ اٟترب ا١تشهورة سنة حدكد سنة ثبلثة كسبعُت 

اختار  سعيد . مشهورة ُب التاريخ، كقتلو عبد ا١تلك كىو ابن عمو، كشتت أبناءه ُب الببلد، كمنهم سعيد
. سكٌت ا١تدينة، كبقي فيها يعٍت أكثر حياتو كهبا توُب

ُب ترٚتة سعيد ابن عمر ابن سعيد ىذا، الراكم الذم معنا، ُب .  ىناؾ خطأ ٭تسن التنبيو عليو
، ككذلك ُب التقريب الذم ىو ٥تتصر التهذيب، "هتذيب التهذيب: "التهذيب، هتذيب اٟتافظ ابن حجر

 ىذا خطأ، (120)فإف ُب التهذيب كالتقريب أنو توُب سنة مائة كعشرين . ا٠تطأ ُب ذكر سنة كفاتو
كىذا ا٠تطأ، تبُت من ترٚتة . ، فرؽ إحدل  عشر سنة(131)كالصواب أنو توُب سنة مائة ككاحد كثبلثُت 

. ابن عساكر ٢تذا الرجل ُب تاريخ دمشق
تاريخ : " ابن عساكر اٟتافظ، ىبة اهلل ابن عساكر الدمشقي، لو تاريخ مشهور، كبَت جدان اٝتو

١تا ترجم لسعيد ابن عمرك، الراكم ىنا باعتباره يعٍت كاف ُب دمشق قبل أف يذىب إٔب ا١تدينة، بعد ". دمشق
 على ا٠تليفة األموم الوليد 130ترجم لو ترٚتة كاسعة، كذكر بالركاية أنو كفد سنة مائة كثبلثُت . قتل كالده

الوليد ابن يزيد ابن عبد ا١تلك، حفيد عبد ا١تلك الذم قتل كالده، يعٍت ُب مرحلة . ابن يزيد، ابن عبد ا١تلك
 ُب أمر ما، كرجع إٔب ا١تدينة، كتوُب ُب مشارؼ سنة (130)ككانت كفد عليو سنة مائة كثبلثُت . زمنية
كبو .  على ركاية ابن عساكر، كترٚتتو لسعيد ابن عمرك ُب تاريخ دمشق131، فنعتمد سنة كفاتو (131)
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. يظهر أف ما ُب التهذيب كالتقرير، يعٍت غَت ٤ترر ُب ىذا ا١توضع
، ذكر أف "ا١تستخرج"أيضان من اللطائف ىنا أف اإلٝتاعيلي، اٟتافظ اإلٝتاعيلي أبو بكر صاحب 

عمرك ابن ٭تِت ٝتع ىذا اٟتديث من جده، الذم ىو سعيد ابن عمرك، كحدث بو أٛتد ابن ٤تمد ا١تكي، 
يعٍت . ككاف بُت ٝتاعو كٖتديثو سبعُت سنة من الزماف، ىذا يسمونو ُب علم ا١تصطلح تباعد ما بُت راكيُت

يكوف الشيخ ٝتع من شيخ قبلو حديث، كالذم ٝتعو من بعد ذلك بينهم الفرؽ الزمٍت بُت ٝتاعو كٖتديثو 
عارفُت فائدة ىذا ما ىي؟  . سبعُت سنة

يعٍت عاش عمرك ابن سعيد بعد ٝتاعو ٢تذا اٟتديث كغَته من جده . فائدة ىذا، علـو اإلسناد
سعيد ابن عمرك، عاش كعمر حىت أدركو بعد سبعُت سنة مثل أٛتد ابن ٤تمد ا١تكي كأمثالو، فسمعوا عنو ما 

فيحتاج أٛتد ابن ٤تمد ا١تكي حىت يركم عن سعيد . يركيو عن جده، فأٟتق األصاغر كما يقاؿ باألكابر
لكن عيمر كتعمَت عمرك ابن سعيد ىذا . ابن عمرك التابعي، ٭تتاج إٔب رجلُت أك طبقتُت أك ثبلثة على األقل

الزمن الطويل، اختصر الطبقات إٔب طبقة كاحدة، فوصل شيخ البخارم بالتابعُت مباشرة؛ كلذلك عٌد ىذا 
 .     اإلسناد من عوإب أسانيد الصحيح

الواك  (َعْ  أَِبي ُىَ يْ َ َة رضي اهلل عنو قَاَل ات َّ َ ْعُ  النَِّ يَّ َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم َوَخَ َج ِلَ اَجِتوِ )
.  كاٟتاجة يكٌت هبا عن يعٍت تطلب قضاء اٟتاجة من البوؿ ك٨توه. حالية، أم حالة كونو خرج ٟتاجتو

 أم النيب صلى اهلل عليو كسلم، كاف من خلقو ال يكثر االلتفات، كىذا لو فائدة (َفَكاَن َ  يَ ْلَتِ  ُ )
كاف النيب صلى اهلل عليو كسلم إذا مشى ال يكاد . ذكركىا ُب ضمن اٟتكم اليت تيلمست ُب الشمائل

: يلتفت كراءه لفائدتُت
أف ا١تاشي، األحسن ُب حقو أف يبصر ما أمامو، حىت يعٍت ال يقع ُب يصطدـ : الفائدة األكٔب

ينظر إٔب طريقو الذم أمامو، .. بشخص، ٯتكن يلتفت كراءه يصطدـ بعمود بعدين، كال يقع ُب حفرة، كال
ٍب فيو نوع من الطيش كالرعونة، إذا شفت الرجل ٯتشي ينظر إٔب . ىذا أكٔب من أف يشتت بصره ىنا كىناؾ

ىذه النافذة، كينظر ىذه السيارة، كينظر ىذاؾ الذم يشحد، كينظر ٢تذا كيتلفت ىكذا، ٖتكم عليو أنو فيو 
. طيش كفضوؿ كرعونة، ما تناسب الرجل العاقل اٟتليم
ٝتع صوتان، شخصان ناداه مثبلن، احتاج أف يلتفت، . ىذا ال يعٍت عدـ االلتفات، ييلتفت للحاجة

أما االلتفات ببل سبب جملرد الفضوؿ، كتشتيت النظر ىنا كىناؾ، لو . يتثبت من طريق االلتفات للحاجة
: مفسدتاف
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قد ال ينتبو ١تا أمامو فيسقط، أك يرتطم بشخص، أك يرتطم بعمود، أك يرتطم :  ا١تفسدة األكٔب
. بشيء، كىذا ٮتالف مقصود ا١تشي كالسَت ُب الطريق

١تاذا تلتفت؟ كل سيارة مرت الـز تشوفها؟ ما ىو صحيح ىذا، . فيو رعونة كطيش كاضحة:  كالثا٘ب
ما لو داعي ىذا كلو، يعٍت . الـز تبحلق فيو ىكذا، كتنظر رجبلن أـ أنثى، أـ طفل.. ككل كاحد ينادم مع 

. ىذا فضوؿ النظر، كفضوؿ الكبلـ، كفضوؿ الطعاـ، كفضوؿ ا١تناـ
تريد تعرؼ رجل أٛتق كال ما ىو أٛتق، أنظر . أربعة أخبلؽ تدؿ على ٛتق الرجل:  يقوؿ ابن القيم

: إذا كاف ٖتققت فيو أحد ىذه الفضوالت. أربعة أشياء
يتغذل، .  فضوؿ الطعاـ، يأكل ٔتناسبة كغَت مناسبة، ىذا هبيمة ىذا، يعٍت ييعلف ييربط كيعلف

ايش ىذا الكبلـ ىذا؟ يلتهم ىكذا . كيشرب شام، كيأكل بسكوت، كيأكل فصفص، كيأكل آيس كرٙب
حىت ُب علم النفس يقوؿ لك كثرة . ما يصلح ىذا، ما تناسب الرجل يعٍت اٟتليم الرشيد، ىذه شخص فارغ

كيف . إذا كاف اإلنساف مريض نفسيان، يلتهم يشرب يأكل يأكل؛ ألنو مريض نفسيان . الطعاـ مرض نفسي
قل لو صـو طيب، تعلم الصياـ فيو ... يعٍت أعوذ باهلل . يعاِب؟ يعطى حبوب تسد نفسو عن األكمل ٘تامان 

اثنُت كٜتيس صومها، تتقي اهلل فيها كهتذب أخبلقك، كٗتفف عن قلبك الكوليسًتكالت، كمن دمك 
خونة ىذه ما تفهم، البطنة تذىب الفطنة، كالرجل اٟتطمة من صفات ا١تنافقُت تالسكريات، كعن عقلك اؿ

ُب صفات ا١تنافقُت، ا١تنافق حطمة ٭تطم كل _ خلي علم النفس _ ترل على فكرة، ىذا كرد ُب اٟتديث 
. شيء، أنا٘ب، ُب األكل ٕتده يأكل بشراىة، ُب ا١تاؿ يكسب من أم مكاف ا١تهم يلفح ا١تاؿ كخبلص

 (1)(( الُ طمةعاءش  ال ))حيطمة، . حبلؿ، حراـ، ظلم ما ظلم، ىذا بعدين إف كاف فيها كقت يفكر فيها
 .ىكذا يقوؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم، ففضوؿ الطعاـ ما يناسب الرجل

كفضوؿ ا١تناـ، ير٘تي على الفراش سبعة عشر ساعة ناٙب، أعوذ باهلل من الشيطاف الرجيم جيفة جيف 
فضوؿ ا١تناـ طبعان . مصيبة عظيمة ىذه فضوؿ ا١تناـ ىذه...مننت مرمي ىكذا، ما يتحرؾ كال يتنفس، كال

. يهدر األكقات، ك٬تعل اإلنساف بليدان كسوالن، يعٍت يناـ تسع ساعات، يكوف تعباف يناـ تسع ساعات ثانية
ك٬تيب الفوؿ، كىو نائم أعوذ باهلل من ... مىت ينتبو ٟتياتو، كيش يستفاد منو ىذا؟ أبوه يذىب ٬تيب 

  .فضوؿ ا١تناـ أيضان يدؿ على اٟتمق كالرعونة. الشيطاف الرجيم، جيفة، ٛتار، مننت

ال، الكبلـ عليو . كفضوؿ الكبلـ، الكبلـ ما تتكلم بأم شيء يرد على لسانك ككيفما اتفق

                                                 

  ".عليهم ا١تشقة إدخاؿ عن كالنهي بالرعية الرفق على كاٟتث اٞتائر كعقوبة العادؿ اإلماـ فضيلة باب"، 3411 صحيح مسلم، (1)
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قد تقوؿ كلمة تدخل هبا السجن، قد تقوؿ كلمة تقتل بسببها ٯتكن، . حساب ديٍت، كعليو حساب دنيوم
تورط نفسك ُب مشكلة كال تصفع كف من كالدؾ، كال يركلك رجل ُب الشارع، كال يبصق آخر ُب 

كقد بعض الكلمات تورد . ايش استفدت؟ ما كاف صكيت فمك، كر٭تت حالك أحسن لك. كجهك
 ففضوؿ (1)((إن الع د ل تكلم بالكلمة   يلقي لها با ً يهوي بها في النار))ا١تهالك حىت ُب اآلخرة 

كإذا عرؼ الناس منك ىذا ا٠تلق، يأخذكف . الكبلـ، الكبلـ الغَت ٤تسوب، ىذا يدؿ على طيش كرعونة
تكلم، جيب، سولف، يضحكوف عليك، بس . كبلمك على أنو يستهًتكف بك ككبلمك ما لو قيمة

  .يقضوف معك الوقت كال يرموف كبلمك ُب الزبالة بعدين، تعودكا منك على الفضوؿ

ال ترجع النظر كطيش ىكذا، خاصة إذا كاف ُب عورات الناس، أك تتبع، ىذا . فضوؿ النظر: كالرابع
طيش النظر ىنا كىناؾ، يعٍت يدؿ أيضان على عدـ اٟتلم، كعدـ الرزانة، كاهلل كصف ا١تؤمنُت . ال ينبغي
﴿َوِإَذا َخا َ َ ُهُم اْلَجاِىُلوَن قَاُلوا بتؤدة كبصَتة  ﴾﴿َوِعَ اُد ال َّْحَمِ  الَِّذيَ  َيْمُلوَن َعَلى اأْلَْرِض َىْوناً : بقولو
أما إذا اقتضت . ىذا من أخبلؽ رسولنا ال يلتفت عليو الصبلة كالسبلـ، يعٍت بدكف حاجة( 2)﴾َوََلماً 

.  اٟتاجة، يلتفت ال بأس بذلك
جاء ُب بعض الركايات أف أبا ىريرة تلطف ُب دنوه، بإصدار .  القائل أبو ىريرة(َفَدنَ ْوُت ِمْنوُ )

صوت تنحنح، ليشعر النيب صلى اهلل عليو كسلم أنو اقًتب، لعلو يطلب ماءان، أك يطلب حجاران، أك يطلب 
شيئان، فتنحنحو تلطف، كىذا أيضان خلق ٭تسن إذا اقًتبت من رجل كشعرت أنو غَت منتبو لك، أك أردت 
إذا . أف تدخل مكاف، أف تستأنس، كتسلم، أك تتنحنح، أك تصدر صوتان لتنبو الغافل ىذا أنك قادـ، فيتهيأ

ىذا من األخبلؽ . إذا كاف يعٍت ُب كضع ال ٭تب أف يراه أحد، يتهيأ ىكذا. كاف رٔتا غَت متسًت، يتسًت
 . اليت ٬تب أف تيراعى

يعٍت اطلب ٕب أحجاران، فهذا دٌؿ على أف تلطف أبو ىريرة  (َفَدنَ ْوُت ِمْنُو فَ َقاَل اْبِ ِني َأْحَجارًا)
كدنوه كاف يعٍت ُب مكانو ا١تناسب؛ ألنو ١تا رأل النيب صلى اهلل عليو كسلم ذىب إٔب حاجتو، علم أنو 

. فدٗب ألجل ذلك منو. إما ماءان، كإما أحجاران . سيحتاج ما يستنجي بو
. أم أطلب ٕب أحجاران  (اْبِ ِني َأْحَجارًا):  فلما شعر النيب صلى اهلل عليو كسلم بدنوه، قاؿ لو

كأخذ من ىذا الفقهاء كما . أحجاران ىنا نكرة، نكرة كبصيغة اٞتمع، كأقل اٞتموع على الصحيح ثبلثة
                                                 

 أك خَتا فليقل اآلخر كاليـو باهلل يؤمن كاف من كسلم عليو اهلل صلى النيب كقوؿ اللساف حفظ اب، ب5997:  صحيح البخارم، رقم(1)
 .{عتيد رقيب لديو إال قوؿ من يلفظ ما}:تعأب كقولو ليصمت

 .63:  الفرقاف(2)
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. سيأٌب ٖتريره ُب الباب الذم بعده، أنو ال ٬تزئ ُب االستجمار أقل من ثبلثة أحجار
إما بثبلثة أحجار، .  كليس ا١تقصود أحجاران ثبلثة بالتحديد؛ كإ٪تا ثبلث مرات يستنفض هبا الرجل

فإذا ٖتققت الثبلث مرات، كقع . أك ْتجرين كبَتين، أك ْتجر كبَت لو أطراؼ، فيستجمر بكل طرؼ مرة
مالك، كالشافعي، كأٛتد، كا١تخالف اٟتنفية كسيأٌب الكبلـ ُب : ىذا مذىب فقهاء اٟتديث. اإلجزاء شرعان 

.  الباب الذم بعده
 ٭تتمل أف تكوف من كبلـ رسوؿ صلى اهلل عليو (َأْو َنْ َوهُ )كلمة  ،(َأْوتَ ْنِ ْض ِبَها َأْو َنْ َوهُ )

كسلم، فتكوف دليبلن على ا١تفهـو الذم قلناه ُب فقو الًتٚتة أف األحجار ليست يعٍت متحتمة، فبل مفهـو 
 يعٍت حجار، أك ما يقـو (َأْو َنْ َوهُ ): ٢تا؛ كإ٪تا خرجت ٥ترج الغالب، ك٬توز بكل صلب طاىر؛ لذلك قاؿ
 من (َأْو َنْ َوهُ )ىذا إذا كانت كلمة . مقامها من أكراؽ، أك قماش أك ٨تو ذلك، أك خشب أك ٨تو ذلك

.  _عليو الصبلة كالسبلـ_ كبلـ النيب 
كإذا كانت من أحد الركاة، فتكوف على .  كقد تكوف من أحد الركاة، كقد تكوف من أحد الركاة

سبيل الشك ىل قاؿ لو أحجاران أستنفض هبا، أك قاؿ يعٍت كلمة قريبة من ىذا ا١تعٌت تؤدم نفس ا١تعٌت 
.    لكن ٗتتلف ُب عبارهتا

 من كبلـ غَت رسوؿ اهلل، تكوف ُب علم (َأْو َنْ َوهُ ) فإذا كانت (َوَ  تَْأتِِني ِبَعْظٍم َوَ  َرْوثٍ )
ظاىر السياؽ، أهنا من جنس الكبلـ، أيدرجت ُب ا٠ترب، كأهنا من كبلـ النيب . ا١تصطلح اٝتها ماذا؟ ا١تدرج

صلى اهلل عليو كسلم كىي من كبلـ غَته، كلذلك كقع االشتباه ىل ىي من كبلـ النيب صلى اهلل عليو 
، يعٍت صار  كسلم، فنستنبط منها تلك الفائدة الفقهية، أنو ال تتعُت اٟتجارة، كال ٨تتاج بالتإب للمفهـو

 فبل يلجأ إٔب ا١تفهـو إٔب عند فقد ا١تنطوؽ كما ىو معلـو لعلم (َأْو َنْ َوهُ ): عندنا منطوؽ اآلف، كىو قولو
فإذا كانت من كبلـ غَته، تكوف ا١تعٌت أف الراكم شٌك ىل قاؿ ىذه العبارات . األصوؿ، أك من كبلـ غَته

.  بالتحديد أك قاؿ عبارات قريبة منها، تؤدم نفس ا١تعٌت، أيدرجت ُب ضمن ا٠ترب، فتكوف من ا١تدرج
َوَ  تَْأتِِني ):  ىذا قولو(َوَ  تَْأتِِني ِبَعْظٍم َوَ  َرْوثٍ ): ُب ٘تاـ اٟتديث_ عليو الصبلة كالسبلـ _ قاؿ 

ككجو . من كبلـ النيب صلى اهلل عليو كسلم (أك ٨توه) إحدل ا١ترجحات على أف كلمة (ِبَعْظٍم َوَ  َرْوثٍ 
حىت ال يفهم أبا ىريرة أنو البد من  (َأْو َنْ َوهُ ): ذلك ١تا قاؿ لو ائتٍت بأحجار أستنفض هبا، أتبعو بقولو

كحىت ال يفهم أف كل شيء صلب يصلح  (َأْو َنْ َوهُ ): فإذا كجد غَتىا، ال يأٌب هبا، قاؿ. أحجار عينان 
كىي  (كىالى تىٍأًتًٍت )فهمتم اآلف؟ فجملة . لبلستجمار، استثٌت ما ال ٬توز االستجمار بو كىو الركث كالعظم
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. ابغٍت أحجاران كال تأتٍت. هني بعد أمر
كال تأتيٍت بعظم كال ركث، :  ليست من كبلـ النيب صلى اهلل عليو كسلم، لقاؿ(َأْو َنْ َوهُ ) لو كانت 

يعٍت استثناءن لو كانت اٟتجارة متعينة، ما احتاج أف يقوؿ عظم كركث؛ ألف كل عاقل يعلم أف العظم 
أعطٍت . يعٍت لو تقوؿ لواحد أعطٍت فلوسان كال تعطٍت خشبان، كبلـ غَت معقوؿ ىذا. كالركث ليسا ْتجر

ذىبان، كال تأتٍت ٓتشب، كصفر، يعٍت ما ٭تتاج إٔب ىذا، ما عمره ا٠تشب كاف ذىبان قط عند العقبلء، عند 
. اجملانُت ٯتكن، عند العقبلء ال ٯتكن

ما احتاج أف يضيف إليو _ انتبهوا ٢تذه النقطة جد مهمة _  فما ٭تتاج لو كانت األحجار متعينة 
لكن ١تا بٌُت لو أهنا ليست متعينة، آتٍت باألحجار أك ٨توه، . لو كاف (َوَ  تَْأتِِني ِبَعْظٍم َوَ  َرْوثٍ ): كيقوؿ لو

يعٍت كل صلب يصلح لبلستجمار، خشب، أك حجر، أك ٨توه، ٭تتمل قد يأتو بعظم، العظم صلب 
استثٌت ىذين األمرين؛ ألهنما شرعان ُب شرع النيب صلى اهلل عليو كسلم ال يصح االستجمار . كالركث كذلك

. هبما ٟتكمة كعلة سيأٌب ذكرىا
َأْو )إحدل ا١ترجحات على أف قوؿ  (َوَ  تَْأتِِني ِبَعْظٍم َوَ  َرْوثٍ ):  فهذه إحدل ا١ترجحات قولو

.  من جنس كبلـ النيب صلى اهلل عليو كسلم(َنْ َوهُ 
 فيكوف فقو اٟتديث جواز االستجمار بكل صلب من اٟتجارة، كخاصة اٟتجارة؛ ألهنا أكثر ُب 

فيسوغ . الوجود؛ كألهنا موجودة بكثرة، يسهل اٟتصوؿ عليها، كتكوف خرجت ٥ترج الغالب، كليست متعينة
 .العظم كالركث: االستجمار بكل صلب طاىر، كاستثٌت النيب صلى اهلل عليو كسلم شيئُت اثنُت ٫تا

 كىي ُب البخارم لكن ((ما بال العظم وال وث)): جاء ُب بعض الركايات أف أبا ىريرة سأؿ
ما بال العظم )): ليست ُب ىذا الباب، ستأٌب ُب كتاب بدء ا٠تلق، باب ذكر اٞتن أف أبا ىريرة قاؿ

. (1)(( عام الج : وال وث؟ قال
 اٞتن ثقل آخر، خلق آخر، مكلفوف مثلنا ٘تامان، ٤تاسبوف، ٭تيوف، كيولدكف، كٯتوتوف، مكلفوف 

كما ٨تن مكلفوف يـو القيامة، ٭تاسبوف، كمنهم من يدخل اٞتنة، كمنهم من يدخل النار كاإلنس . شرعان 
. ٘تامان 

من خصائصو العظيمة أنو بيعث إٔب الثقلُت اٞتن كاإلنس، بشَتان _ عليو الصبلة كالسبلـ _  كنبينا 
ككفد عليو اٞتن كفود كثَتة، مذكورة ُب السَت، كسيأٌب لو تراجع كتاب ُب . كنذيران عليو الصبلة كالسبلـ

                                                 

 . {اٞتن من نفر استمع أنو إٕب أكحي قل} :تعأب اهلل كقوؿ اٞتن ذكر باب، 3571:  صحيح البخارم، رقم(1)
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ُب ٨تو ثبلثُت حديث، ُب كل ما يتعلق باٞتاف من " باب ذكر اٞتن"، ٕتد "بدء ا٠تلق"البخارم اٝتو كتاب 
كمن ضمن ذلك كفودىم على النيب صلى اهلل عليو كسلم، كفدكا عليو ُب مكة قبل ا٢تجرة، . أحكاـ كأمور

. كما دؿ عليو حديث ابن مسعود كغَته، ككفدكا عليو ُب ا١تدينة، كىذا دٌؿ عليو حديث أبو ذر كغَته
يفدكف عليو بُت فًتة كفًتة، يسألوف كيستفتوف، كُب ضمن كفودىم عليو على النيب صلى اهلل عليو كسلم أهنم 

.  سألوه الزاد
كا١تقصود بالوفد الذم سألوه الزاد، مسلمي من أسلم منهم؛ ألف ٨تن اإلنس بيعث لنا النيب صلى 

_ عليو الصبلة كالسبلـ _ أليس كذلك؟ من آمن بو . اهلل عليو كسلم، فمنهم من آمن بو كمنهم من كفر
يلتزموف أحكامو حىت ُب الطعاـ كالشراب، ما تأكل أم شيء، عندؾ شريعة جاء هبا نبيك عليو الصبلة 

ما تأكل ا٠تنزير، ما تشرب ا٠تمر، ما تأكل ا١تيتة، ما تأكل الدـ، ما تأكل ما ذبح على النصب، . كالسبلـ
كلبل ال؟ أحكاـ شرعية، ما تأكل ىذه ٤ترمة شرعان، كال تشرب ا٠تمر، . ما تأكل ا١توقودة كالنطيحة كا١تًتدية

. كال ا١تسكر، كال ا١تفًت، كال ٨تو ذلك من مفسدات
باعتبار أننا آمنا هبذا النيب، كمن .  ىذه أحكاـ شرعية، ما نأكل كما ال نأكل، ما نأٌب، كما ال نأٌب

اٞتن كذلك آمنوا بو، فقالوا ماذا نأكل  .ضمن مقتضيات اإلٯتاف بالنيب عليو الصبلة كالسبلـ، التزاـ شرعو
 يعٍت (1)((فأعط تهم كل عظم ذك  اوم اهلل عل و  فسألوني الزاديفأعط تهم أ)): كماذا ال نأكل؟ قاؿ

كتعرؼ أف مسلمي اإلنس ال يأكلوف يعٍت إال أنعاـ معينة ٤تددة، . كل عظم من ٟتم يأكلو مسلمي اإلنس
ذات ا١تخالب، ككل ذم ناب ك٥تلب من السباع كالطيور، ٤تـر شرعان، كاٟتمر اإلنسية . ليست كل الدكاب

ككل ما ٓب يذكر اسم اهلل عليو كلو كاف من ا١تباحات، لو ذبيحة طيبة ذيْتت . ٤ترمة شرعان، كاٞتبللة ك٨توىا
كال تأكلوا ٦تا } ﴾﴿َو َ تَْأُكُلوْا ِممَّا َلْم يُْذَكِ  اْوُم الّلِو َعَلْ ِو َوِإنَُّو َلِ ْس ٌ على غَت اسم اهلل، ما تأكل منها 
. ىكذا يأمرنا اهلل عز كجل {ٓب يذكر اسم اهلل عليو إنو لفسق

سواءن عند ذْتها، .  فكل عظم من ا١تباحات أكلها من األنعاـ لئلنس، بشرط ذكر اسم اهلل عليها
. أك عند تناك٢تا كأكلها، يعود ١تسلمي اٞتن إذا كجدكه ُب األرض ملقى أكفر ما يكوف ٟتمان كأطيبو، يتزكدكنو

كل . ىي أحكامنا ا٠تاصة بنا  يٍت ما نأكل كما ال نأكل، ما((وألوني الزاد)): أعطيت ىكذا ذكر
. (يعود بأمر اهلل أكفر ما كاف ٟتمان ١تسلمي اٞتن))ما فصل ُب اٞتن، بإضافة كل عظم ذكر اسم اهلل عليو 

ما .  أما كفارىم مثل كفار اإلنس، يأكلوف حىت أعوذ باهلل الدكد، يأكلوف كل شيء الناس اليـو

                                                 

 2570:رقم" فضل طلب العلم: "سنن الًتمذم، باب صحيح مسلم، (1)
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، حىت البشر يأكل بعضهم بعضان . أدرم إيش بقي ما أكلوه ما٘ب عارؼ كل شيء يؤكل ُب العآب اليـو
أما األكل ا١تعنوم كثَت، أكل األعراض كاألمواؿ، كىذا لكن الكل أعوذ باهلل من الشيطاف . أكبلن حقيقيان 

. الرجيم
وأعط تهم ))كذلك كفار اٞتن ٘تامان، .  فكل يعٍت شيء يؤكل، ما فيو ٦تنوعات عند الكفار اليـو

.  كىذه اٟتكمة الثانية ُب منع الركث، ركث الدكاب، منع االستجمار بو((دوابهم... رج ع دوابنا على 
رجيع اإلبل، كالغنم، كالبقر، كا٠تيل، ككل الدكاب سواء ا١تطعومة أك ا١تركوبة ٦تا يستخدمو ا١تسلموف عادة من 

ىكذا أعطاىم النيب صلى اهلل عليو كسلم، كبالتإب منع النيب صلى اهلل . الدكاب، ركثها علف لدكاب اٞتن
إذا . عليو كسلم مسلمي اإلنس أف يستجمركا بالعظاـ كىي عظاـ ىذا،  أك برجيع الدكاب، حىت ال نفسد

ىل يليق أف تفسد على أخيك . استجمرت بعظم، أفسدت على إخوانك من ا١تسلمُت اٞتن طعامهم
ا١تسلم طعامو؟ تأٌب تتغوط على طعامو أك تبوؿ؟ ما يصلح ىذا، كذلك ال تستجمر بعظاـ ا١تطعومات من 

.  الدكاب عند مسلمي اإلنس
مطعومة أك مركوبة ال تستجمر بو؛ . كذلك رجيع الدكاب الركث، أيان كانت سواء مطعومة أك مركوبة

ألهنا أيضان علف لدكاب اٞتن؛ كلذلك ١تا استفتاه أبو ىريرة ما باؿ العظم كالركث؟ يريد يعرؼ اٟتكمة، 
١تاذا العظم كالركث ال نستجمر هبا؟ . ليس استثناء ىكذا، يعٍت ال غاية منو. االستثناء ىذا البد لو من علة

حكمة غيبية ما نعرفها؛ ألف ىذا رسوؿ مبعوث إٔب أمة أخرل غَتنا، . البد من شيء قاؿ إهنا طعاـ اٞتن
فأعطاىم أحكامان، كأعطاىم طعامان كشرابان منعنا أف نفسده عليهم هبذا التشريع العظيم، الذم شرعو صلى 

. اهلل عليو كسلم
َوَ  تَْأتِِني ِبَعْظٍم َوَ  َرْوٍث فَأَتَ ْ ُتُو بَِأْحَجاٍر ِبَطَ ِف ثَِ اِبي فَ َوَضْعتُ َها ِإَلى َجْنِ ِو َوَأْعَ ْضُ  َعْنُو فَ َلمَّا )
.  أم قضى حاجتو(َقَضى

كىذا ٭تقق مقصود الًتٚتة أف االستجمار باٟتجارة كما ُب معناىا .  أم استجمر هبن(أَتْ  َ َعُو ِبِه ّ ) 
. سول العظم كالركث ىو اٟتكم الشرعي ا١تستفاد

 
 بَاٌب َ  ُيْستَ ْنَجى ِبَ ْوثٍ 

 
 بَاٌب َ  ُيْستَ ْنَجى ِبَ ْوثٍ )
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ٌ  َعْ  أَِبي ِإْوَ اَق قَاَل لَْ َ  أَبُو ُع َ ْ َدَة ذََكَ ُه َوَلِكْ  َعْ ُد ) ثَ َنا زَُى  ْ ثَ َنا أَبُو نُ َعْ ٍم قَاَل َحدَّ َحدَّ
ال َّْحَمِ  ْبُ  اأْلَْوَوِد َعْ  أَبِ ِو أَنَُّو َوِمَع َعْ َد اللَِّو يَ ُقوُل أََتى النَِّ يُّ َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم اْلَ اِئَ  فََأَمَ ِني َأْن 

آتَِ ُو بَِثََلثَِة َأْحَجاٍر فَ َوَجْدُت َحَجَ ْيِ  َواْلَتَمْسُ  الثَّاِلَث فَ َلْم َأِجْدُه فََأَخْذُت َرْوثًَة فَأَتَ ْ ُتُو ِبَها فََأَخَذ 
ثَِني َعْ ُد  اْلَ َجَ ْيِ  َوأَْلَقى ال َّْوثََة َوقَاَل َىَذا رِْكٌ  َوقَاَل ِإبْ َ اِى ُم ْبُ  يُوُوَف َعْ  أَبِ ِو َعْ  أَِبي ِإْوَ اَق َحدَّ

 .(ال َّْحَم ِ 
؛ (باٌب َ  ُيْستَ ْنَجى ِبَ ْوثٍ ): ىنا يتعُت القطع البد تقوؿ (بابٌ ):  _رٛتة اهلل عليو_ قاؿ اإلماـ 

جـز . بابه ال يستنجى بركث: ألف القطع ىنا يتعُت ألف اٟتكم ٣تزـك بو، ٣تزـك بو؛ لذلك البد تقطع
. باٟتكم أف اٟتديث كالنص صريح فيو، كىو هني

.   ىذا هني أك نفي ُب معٌت النهي(َ  ُيْستَ ْنَجى) 
كإف كاف بعضهم فرؽ بُت الركث فجعلو رجيع .  كالركث ىو رجيع الدكاب(َ  ُيْستَ ْنَجى ِبَ ْوثٍ )

ذكر . كجعل رجيع ا١تطعـو كاإلبل كالبقر، يسمى بعران . ا١تركوب من الدكاب، كا٠تيل، كالركاب، كاٟتمار
لكن ا١تعركؼ أف . بعضهم احتماالن ُب اللغة يعٍت، كال أدرم ىل ىذا متحقق ُب اللغة؛ أل٘ب ٓب أحق ذلك

 .سواء كانت مطعومة اليت تؤكل أك مركوبة. الركث كل رجيع الدكاب

ثَ َنا أَبُو نُ َعْ مٍ ): قولو .   ترٚتنا لو.  ىو الفضل بن ديكىٍُت، اٟتافظ ا١تشهور(َحدَّ
ثَ َنا زَُى  ْ ٌ ) .    ىذا ابن معاكية اٞتيعفي، أيضان ترٚتنا لو(قَاَل َحدَّ
أبو إسحاؽ السبيعي، إماـ مشهور، من التابعُت، أدرؾ .  ىو السبيعي، ترٚتنا لو(َعْ  أَِبي ِإْوَ اقَ )
لو ركاية مشهورة عن الصحابة أنس كالرباء خاصة، كىو صاحب حديث مكثر من الركاية جدان، . الرباء كغَته

.    مشهور جدان، أبو إسحاؽ السبيعي
 ا١تقصود بأيب عبيدة ىنا أبو عبيدة بن عبد اهلل ابن مسعود، ابن (قَاَل لَْ َ  أَبُو ُع َ ْ َدَة ذََكَ هُ )

أبو عبيدة ىذا اٝتو كنيتو، أبو عبيدة ليست الكنية ىنا اٝتان، ىذا اٝتو، اٝتو . الصحايب عبد اهلل بن مسعود
كنيتو، كىو من ثقاة التابعُت إال أنو ٓب يدرؾ أباه؛ ألنو توُب أبو عبد اهلل بن مسعود كىو صغَت جدان، فبل 

.   فإذا جاءت ركاية من ركايات أيب عبيدة عن أبيو، فهي منقطعة كتكوف علة. يصح ٝتاعو منو
يقوؿ أبو إسحاؽ السبيعي من ظاىر عبارتو، يقوؿ ليس  (ذََكَ ُه َوَلِكْ  َعْ ُد ال َّْحَم  ْبُ  اأْلَْوَوِد ِ )

. أم ىذا اٟتديث ذكره ٕب أبو عبيدة عن أبيو ابن مسعود؛ كإ٪تا ذكره ٕب عبد الرٛتن بن األسود
كعبد الرٛتن بن األسود بن يزيد النخعي، .  عبد الرٛتن بن األسود تابعي، أك من تابعي التابعُت
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كبالتإب عن أبيو أبوه ىو التابعي ا١تخضـر ا١تشهور األسود بن يزيد النخعي، أحد أئمة التابعُت، كأحد من 
. تلقى العلم عن ابن مسعود على كجو ا٠تصوص

.  ىو ابن مسعود(أَنَُّو َوِمَع َعْ َد اللَّوِ )
 اعلم كفقك اهلل أف ىذا اٟتديث أكؿ حديث ُب اٞتامع الصحيح، يتوجو فيو النقد لئلماـ البخارم 

كمن أكائل من انتقده على البخارم رٛتو اهلل الدارقطٍت، . ١تا فيو من علل، رأل الناقدكف أهنا تقدح فيو
للحافظ أيب اٟتسن علي بن " التتبع"، كتاب اٝتو "التتبع"اٟتافظ الدارقطٍت لو كتاب مشهور اٝتو كتاب 

كتاب ألفو الدارقطٍت، ٚتع فيو أحاديث يرل الدارقطٍت كىو إماـ ناقد، " التتبع. "عمر بن مهدم الدارقطٍت
أف البخارم ككذا مسلمان، أخبل بشركطهما اليت تقتضي صحة اٟتديث ُب تلك األحاديث ا١تنتقدة، كىي 

( 15)أك ٜتسة عشر  (10) حديث انتقدىا على البخارم، كأكثر منها بنحو عشرة ٨82تو اثنُت كٙتانُت 
. بضعة أك اثنُت كٙتانُت حديث تتبعها الدارقطٍت على البخارم. حديثان انتقدىا على مسلم

 يرل الدارقطٍت أف البخارم أخل بشركطو، اليت تقتضي الصحة، سبلمتها من العلة القادحة من 
يرل الدارقطٍت أف . تدليس معنعن، أك انقطاع، أك اضطراب، أك العلل ا١تعركفة اليت تقدح ُب صحة اٟتديث

تلك اإلثٍت كٙتانُت حديث ٥تتلة، دخلها ا٠تلل، كشركط الصحة ٤تتلة فيها، أك على األقل شركط البخارم 
. نفسو ٥تتلة فيها

 ىذا أكؿ حديث ُب اٞتامع الصحيح، من األحاديث اليت تتبعها الدارقطٍت على البخارم، ْتسب 
. ترتيب الصحيح، ال ْتسب ترتيب الدارقطٍت

يعٍت مسند أيب ىريرة كجاب كل حديث .  الدارقطٍت رتبها على ا١تسانيد، على مسانيد الصحابة
.  يرل الدارقطٍت ركاه البخارم عن أبو ىريرة ينتقد عليو، مسند كذا

فإذا أردت تعرؼ كبلـ الدارقطٍت ُب ىذا اٟتديث، فُت ترجع ُب كتاب التتبع؟ دكر مسند ابن 
لكن ُب ترتيب اٞتامع الصحيح، ىذا أكؿ حديث من تلك . مسعود على طوؿ، كٕتده يذكره لك

كليس . األحاديث الثمانُت أك االثناف كالثمانُت أك األكثر قليبلن اليت انتقدىا الدارقطٍت على البخارم
. الدارقطٍت كحده، كلكن نرتب الكبلـ حىت يكوف مفهومان 

" التتبع"كساؽ الدارقطٍت ُب كتاب .  الدارقطٍت كجو انتقاده للحديث أنو معلوؿ، كعلتو االضطراب
ساؽ الدارقطٍت عشرة . ىو مطبوع موجود معركؼ"  اإللزامات"مطبوع كمعو الكتاب اآلخر كىو كتاب 

تارة أبو إسحاؽ يركم اٟتديث . طرؽ ٢تذا اٟتديث، تنتهي إٔب أيب إسحاؽ السبيعي، كفيها اضطراب كثَت
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عن أيب عبيدة عن أبيو، كتارة يركيو عن عبد الرٛتن بن األسود عن أبيو عن ابن مسعود، كتارة يعطيو عن 
من ىو الراكم بالتحديد؟ ىل أبو إسحاؽ السبيعي ركل . طريق ابن شهاب عن ابن مسعود، ىذا اضطراب

اٟتديث عن أيب عبيدة عن أبيو؟ كال عن عبد الرٛتن عن األسود عن بن مسعود؟ كال عن طارؽ بن 
شهاب؟ 

قاؿ الدارقطٍت كنص عبارتو بعد أف .  ففيو نوع اضطراب، يرل الدارقطٍت أف ىذا االضطراب علة
فهذه عشرة طرؽ إٔب أيب إسحاؽ، كفيها اختبلؼ كثَت، كأجودىا حاالن السند : قاؿ. ساؽ الطرؽ كلها

. الذم أخرجو البخارم، كُب النفس منو شيء لكثرة االضطراب فيو على أيب إسحاؽ
 ىذا تعليل صريح أف الدارقطٍت مع تسليمو أف الطريقة اليت أخرج البخارم ىذا اٟتديث ىي أحسن 

. ُب النفس منو شيء: طرؽ اٟتديث العشرة، اليت ىو ساقها، إال أف الدارقطٍت غَت مطمئن للحديث، كقاؿ
كاالضطراب كما سنذكر علة . كعلتو عنده ماذا؟ كثرة االختبلؼ الذم يسمى ُب باب العلل االضطراب

  .قادحة إذا يعٍت خبل من شرطُت اثنُت، سيأٌب ذكر٫تا

أيضان اٟتديث انتقده أبو حاًب الرازم، كأبو زيرعة الرازم فيما ركاه عنهما ابنهما عبد الرٛتن بن أيب 
ككتاب العلل البن أيب حاًب أيضان مطبوع موجود، ٭تسن أيضان اقتناؤه كالرجوع . لو" العلل"حاًب ُب كتاب 

. إليو
 ككجو تعليل أيب حاًب، ككجو تعليل أيب زرعة أف البخارم رٌجح طريق عبد الرٛتن بن األسود، بينما 

.  أبو حاًب كأبو زرعة يرجحاف طريق أيب عبيدة عن أبيو
يعٍت أبو حاًب الرازم كأبو زرعة يرياف أف ركاية اٟتديث عن أيب إسحاؽ عن أيب عبيدة عن أبيو ىي 

فإذا صوبنا ىذه على كبلمهما، نأٌب ليصبح اٟتديث فعبلن معلوؿ، كعلتو ماذا ستكوف؟ االنقطاع، . األصوب
 .أحسنت؛ ألف أبا عبيدة ٓب يسمع من أبيو، كبالتإب يكوف إخراج البخارم للحديث فيو انتقاد صريح

كالًتمذم، أبو عيسى صاحب السنن بعدة إخراجو للحديث ُب سننو، مع أنو ال يكاد ٮترج عن 
سألت ٤تمدان، : كلو تبلحظ ُب اٞتامع الصحيح للًتمذم، أك ُب العلل لو ٕتد. حكم البخارم، كىو أستاذه

 .سألت ٤تمدان، ال يكاد ٮترج عن نقد البخارم
ىذا حديث فيو : "الًتمذم بعد أف أخرج اٟتديث ُب السنن، لو تراجعو ٕتده يقوؿ ما يلي يقوؿ

عنو فلم يقًض فيو _ يعٍت الدارمي _ سألت عبد اهلل بن عبد الرٛتن . اختبلؼ كثَت على أيب إسحاؽ
 ".بشيء

. الدارمي على جبللة قدره توقف، ٓب يدًر أم الطريقُت أصوب، أك ماذا يقوؿ ُب ىذا اٟتديث
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كسألت ٤تمدان بن إٝتاعيل البخارم، فلم يقًض فيو بشيء، ٍب رأيتو بعد ذلك اعتمد ركاية عبد الرٛتن بن "
. األسود ُب الصحيح فًتجحت عنده

لكن اقتضى . يعٍت البخارم ُب البداية كاف موقفو أيضان موقف الدارمي، مًتدد ُب ىذا اٟتديث
اجتهاده بعد ذلك إلغاء طريق أيب عبيدة، كترجيح ركاية أيب عبد الرٛتن بن األسود، كسنذكر بعد ذلك يعٍت 

ك١تاذا أخرج ىذا السند كفيو ىذه العبارة . لو كجهاف ُب ىذا السند بالذات. كجها الًتجيح عند البخارم
.  ا١تذكورة؟ ٢تا حكمة قوية جدان ككاضحة جدان، تدؿ على تدقيق ُب النظر عنده رٛتة اهلل عليو

فالًتمذم يقوؿ سألتو كٓب يرد، ٍب رأيتو اعتمد ركاية عبد الرٛتن بن األسود ُب الصحيح فًتجحت 
 .عنده

الًتمذم ُب ىذا ا١توضع خالف شيخو، كاتبع أبا حاًب كأبو زرعة ُب ترجيح ركاية أيب عبيدة عن أبيو 
اليت فيها االنقطاع، كىذا مصَت منو إٔب ترجيح الطريق األكٔب اليت رجحها أبو حاًب، ا١تعلولة بعلة االنقطاع، 

فيكوف اٟتديث عنده ضعيفان، فيتوجو أيضان نقده على البخارم بأنو خرج ُب الصحيح الركاية ا١ترجوحة 
كالراجحة، اليت يراىا ىو راجحة ىي الركاية ا١تنقطعة، كحيثما إتهت إٔب الركايتُت، النقد متجو على 

 .البخارم

فإف العبارة مو٫تة، . أيضان ىناؾ علة ثالثة، كىي تدليس أيب إسحاؽ، تدليس أيب إسحاؽ السبيعي
ما فيو تصريح بسماع، كىذه العلة ذكرىا نقلها بعبارة . ليس أبو عبيدة ذكر، كلكن عبد الرٛتن بن األسود

أصح اٟتاكم ُب علـو اٟتديث عن حافظ اٝتو أبو أيوب الشاذكو٘ب، عن حافظ اٝتو أبو أيوب سليماف بن 
 .داككد الشاذكو٘ب

دلس أبو إسحاؽ ىذا اٟتديث، ١تا قاؿ ىذه العبارة ليوىم أنو ٝتعو من عبد الرٛتن : الشاذكو٘ب قاؿ
. بن األسود كىو ٓب يسمعو

شوؼ آخر .  كالبخارم قدـ اٞتواب على ىذا التعليل، ُب الركاية ا١تتابعة اليت ُب آخر اٟتديث
ثَِني َعْ ُد ال َّْحَم ِ ): اٟتديث ماذا قاؿ؟ قاؿ  فكأنو (َوقَاَل ِإبْ َ اِى ُم ْبُ  يُوُوَف َعْ  أَبِ ِو َعْ  أَِبي ِإْوَ اَق َحدَّ

كالركاية . استشعر أف ىناؾ من سيأٌب يتفلسف كينقد اٟتديث بالتدليس، فقدـ اٞتواب ُب الركاية ا١تعلقة
أبوه ىو يوسف بن . ا١تعلقة مهمة؛ ألهنا من ركاية أىل بيت أيب إسحاؽ؛ ألف إبراىيم بن يوسف عن أبيو

يعٍت إبراىيم يركم عن أبيو يوسف، كيوسف يركم عن جده أيب إسحاؽ، كأبو . إسحاؽ بن أيب إسحاؽ
ثَِني َعْ ُد ال َّْحَم ِ ): إسحاؽ ىنا ُب ركاية أىل بيتو يصرح بالتحديث  فالتدليس ال كجو لو؛ ألف ا١تدلس (َحدَّ
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. حىت لو كاف مدلسان، إذا صرح بالتحديث فلم يبقى للتدليس مقاؿ
 بقي اآلف قضية أم الطريقُت أرجح، الطريق اليت اعتمدىا البخارم، كىي عن أيب إسحاؽ عن عبد 
الرٛتن عن األسود عن ابن مسعود، أك اليت رجحها أبو حاًب كأبو زرعة كالًتمذم معهما، كىي ركاية أيب 

 .إسحاؽ عن أيب عبيدة

 :ترجيح البخارم أكفق كما قالو اٟتفاظ بعد ذلك، كالدليل على ذلك ما يلي

عبارة أبو إسحاؽ راكم مكثر من اٟتديث جدان، من ا١تكثرين أبو إسحاؽ السبيعي، مثل : أكالن 
كالراكم إذا كاف مكثران، كصاحب حديث، ال ييستغرب أف يكوف لو . الزىرم، كمثل قتادة، كمثل األعمش

. ُب اٟتديث الواحد شيخ كاثناف كثبلثة كرٔتا أكثر
ىنا كجو االضطراب، .  ىذا يكفي إذا كاف مكثر، إذا كاف مقل من الركاية، نعم يقع االضطراب

يكوف االضطراب قائم إذا كاف الراكم مًتدد، تارة يركم اٟتديث عن شيخ، كتارة يركيو عن شيخ آخر، كتارة 
. يركيو عن شيخ ثالث

 ىنا اٟتفاظ يتوقفوف؛ ألف ىذا ما ضبط اٟتديث، مًتدد ىل ٝتعو من ىذا كال من ىذا كال من 
. ىذا االضطراب دٌؿ على عدـ الضبط، كىذا كجو التعليل ىنا. ىذا

 ىذا االعًتاض يتجو كاالضطراب يكوف علة إذا كاف الراكم إما يعٍت حفظو فيو شيء، أك يكوف 
أما إذا كاف صاحب حديث، كاسع الركاية جدان كأيب إسحاؽ السبيعي، أك كالزىرم، . مقل من الركاية

. كاألعمش، ال ييستغرب أف يكوف اٟتديث الواحد يركيو عن شيخ كاثناف كثبلثة كرٔتا أكثر
كلذلك .  طيب ماذا جرل أليب إسحاؽ؟ أبو إسحاؽ كاف يركم اٟتديث عن أيب عبيدة عن أبيو

قدماء الراكين عن أيب إسحاؽ، ليس عندىم اٟتديث عن أيب إسحاؽ إال عن أيب عبيدة عن أبيو، ىذا 
كالدليل على ىذا أف ركاية زىَت اليت معنا اآلف ىنا، زىَت ٝتع من أيب إسحاؽ ُب آخر يعٍت ُب كقت . كاحدة

. متأخر، ليس ُب كقت مبكر
فلما تبُت أليب إسحاؽ أف أبا عبيدة ال .  فأبو إسحاؽ نفسو كاف يركم اٟتديث عن أيب عبيدة

. يصح ٝتاعو من أبيو، أعرض عن الركاية لو كاعتمد ركايتو لو عن شيخو اآلخر، كىو عبد الرٛتن بن األسود
أبو إسحاؽ عن أبو عبيدة عن ابن . خاصة أنو ١تاذا كاف ُب البداية يرجح ركاية أيب عبيدة؟ ألف فيها علو

لكن ُب ركاية عبد الرٛتن فيو طبقتاف، عبد . مسعود، يعٍت بُت أيب إسحاؽ كابن مسعود أبو عبيدة طبقة
كاحملدث عنده علو اإلسناد أقرب كأكثق، فكاف يركم اٟتديث عن أيب عبيدة عن أبيو كيعرض . الرٛتن كأبيو

. عن ركايتو عن عبد الرٛتن؛ ألهنا أنزؿ درجة
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 ٍب ١تا تبُت لو، أم أليب إسحاؽ أف أبا عبيدة ٓب يسمع من أبيو، كالذم بٌُت ذلك أبو إسحاؽ 
سألت أبا : سألت أبو إسحاؽ السبيعي قاؿ: أبو إسحاؽ سألو قاؿ. نفسو؛ ألنو لو تراجع ترٚتة أيب عبيدة

. ٓب أٝتع من أيب: عبيدة ىل ٝتعت من أبيك؟ قاؿ
 فلما تبُت أليب إسحاؽ أف أبا عبيدة ٓب يسمع من أبيو، كانت علة االنقطاع عنده أقول من تطلب 

. العلو، فأعرض عن طريقو كاعتمد الركاية األخرل اليت عنده ٤تفوظة عن عبد الرٛتن عن األسود عن أبيو
.  كيشعرؾ بأنو اٟتديث عنده عن أيب عبيدة(لَْ َ  أَبُو ُع َ ْ َدَة ذََكَ هُ ):  كعبارتو تشعر بذلك ١تا قاؿ

 كالزىَت، أعرض عن ركاية أيب عبيدة (41:27)لكن ُب ىذا ا١توضع، كىو من ا١تواضع ا١تتأخرة ٦تن ٝتع منو 
١تا تبُت لو االنقطاع، كعدـ السماع، كرجح راية عبد الرٛتن عن أبيو عن ابن مسعود، كاليت اختارىا البخارم 
١تا تبُت للبخارم أهنا موصولة مسندة، صرح فيها بالتحديث، كانتفى ذلك عن طريق أيب عبيدة، فتبُت لو 
ترجيح ركاية عبد الرٛتن اليت رجحها أبو إسحاؽ نفسو، الراكم الذم عليو مدار الكبلـ، كتبعو البخارم 

. أكفق من ترجيح ركاية أيب عبيدة اليت رجحها أبو زرعة كأبو حاًب كمعهما الًتمذم
االضطراب ال يكوف قادحان ُب باب العلل إال إذا .  أما االضطراب، تارة يركم عن ىذا كعن ىذا

: توفر لو شرطاف
يعٍت راكم يركم اٟتديث . إذا تعذر أك تعسر الًتجيح، إذا تعذر أك تعسر الًتجيح: الشرط األكؿ

بعدة طرؽ، ىذه الطرؽ تقتضي بأف اٟتديث مشكوؾ فيو، كأف ىذا الراكم ٓب يضبطو، كال ييعرؼ أم 
. الشيوخ ىؤالء  ٝتع منهم بالتحديد

فإف ترجح لو أحد الطرؽ ْتيثيات كما ذكرنا .  اجملتهد من اٟتفاظ كالبخارم كغَته، ينظر كيتأمل
قبل قليل كرجحها، فالعمل على الًتجيح كتنتفي علة االضطراب؛ ألنو ال ٯتكن أف يسقط حديث الحتماؿ 

إماـ ُب كزف . االضطراب مع إمكاف الًتجيح، بشرط أف يكوف ا١ترجح إماـ حافظ، ما ىو أنا كأنت
كالدليل على ىذا كلمة . البخارم، ككزف أٛتد، ككزف مسلم، األئمة الكبار الذم يعملوف النظر ك٬تتهدكف

اٟتديث البخارم مدرؾ ١تبل فيو . ، فلم يقًض فيو بشيءإٝتاعيلسألت ٤تمد بن : الًتمذم السابقة ١تا قاؿ
من علل رٛتة اهلل عليو، كلذلك ُب البداية ما كاف عنده جواب؛ ألنو كاف ُب طور التأمل، كالًتجيح ما يتم 

فإذا . ُب يـو أك يومُت، يبحثوف األئمة، كيستخَتكف، كيتقدموف، كيتأخركف، كيقدـ خطوة كيؤخر أخرل
استفرغ أدكات االجتهاد، كزالت عنو ما يقع ُب نفسو من احتماؿ االضطراب، كترجح عنده أحد الطرؽ 

ْتيثيات قوية، رجح البخارم كالعمل على الًتجيح ىو ا١تتعُت كال عربة باالضطراب؛ ألنك لو حكمت على 



 

 143 

كتاب الوضوء                                                                                                _ شرح صحيح البخاري
 الدروس كاملة

. أم حديث بالضعف جملرد احتماؿ االضطراب، تسقط أحاديث كثَتة ترل هبذه الطريقة
تعسر الًتجيح، تعسر الًتجيح  بأف تكوف :  فليس كل اضطراب علة، إال إذا توفر فيو الشرط األكؿ

. أكجو االختبلؼ قوية جدان فيما بينها
إذا ما أمكن اٞتمع، كمن أكجو اٞتمع ما ذكرتو قبل قليل إذا كاف الراكم كثَت :  كالشرط الثا٘ب

اٟتديث، فبل يستغرب أف يكوف اٟتديث عنده عن شيخ كاثنُت كثبلث، ىذا من أكجو اٞتمع؛ كلذلك يكثر 
يقوؿ لك عن الزىرم مضطرب، كالزىرم صاحب حديث، فبل ييستبعد أف يكوف اٟتديث . ُب كتب العلل

.  عنده ٤تفوظان عن ىذا كعن ىذا كعن ىذا
ىذه إحدل أكجو اٞتمع، فتكوف علة قادحة إذا كاف الراكم قليل اٟتديث، ال ييعرؼ لو شيوخ 

. كثَتكف، ىنا يكوف االضطراب علة قادحة
 االضطراب يقدح ُب اٟتديث إذا تعسر الًتجيح، كقد رجح كا١ترجح إماـ ُب كزف البخارم، كما 
أمكن اٞتمع، كقد أمكن اٞتمع فانتفى شرطا االضطراب، فكاف االضطراب ىذا من االضطراب احملتمل 

. الغَت قادح، كلذلك اطمأنت نفس البخارم للحديث، فاعتمده كأخرجو
 ١تا اٞتواب عنو بالتصريح بالتحديث ُب الطريق ا١تعلقة، فأصبح البحث كلو اآلف ال دعول 

فما كقع ُب نفس الدارقطٍت، كقع ُب نفس البخارم قبلو، فزاؿ بالًتجيح الذم . االضطراب قادحة ١تا ذكرنا
. ذكر باٟتيثيات ا١تذكورة

أبو زرعة، كأبو حاًب، كالًتمذم، ثبت :  ترجيح ركاية أيب عبيدة ا١تنقطعة، اليت اعتمدىا الثبلثة األئمة
أهنا ىي ا١ترجوحة كىي تراجع عنها نفس الراكم أبو إسحاؽ السبيعي قبل من يأٌب بعده، كالتدليس انتفى 

بالتصريح بالتحديث، فثبت اٟتديث كزاؿ ما رٔتا يتوىم ٦تا فيو من ضعف أك اضطراب أك اختبلؼ؛ كلذلك 
كالطريقة ا١تعتمدة طريق عبد الرٛتن بن األسود، عن أبيو األسود . اعتمده البخارم كما ٝتعتم اآلف، كقرأًب

.         بن يزيد، عن عبد اهلل بن مسعود
قولو ابن مسعود الصحايب .  ننتقل لفقو اٟتديث(أََتى النَِّ يُّ َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم اْلَ اِئ َ ): قاؿ

 ىو ا١تنخفض من األرض الذم ييطلب (أََتى النَِّ يُّ َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم اْلَ اِئ َ )طبعان ىو ابن مسعود 
.   لقضاء اٟتاجة؛ ألنو أسًت للعورة

الفعل ا١تضارع ا١تنقوص اللي آخره ياء إذا كاف :  يسوغ فيها الوجهاف(آتَِ وُ ) كلمة (فََأَمَ ِني َأْن آتَِ وُ )
: فيسوغ أف تقوؿ أف آتًيًو، كيسوغ أف تقوؿ. منصوبان، إف شئت تظهر عليو أداة النصب، كإف شئت ٗتفيها
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". أف "سبقتو يعٍت منقوص مضارع فعل ألنو صحيحاف؛ الوجهاف كبل .أف آتًيىوي 
 أف يستنبط كقلنا كذلك؟ أليس بأحجار ائتٍت ىريرة أيب حديث ُب قليل قبل ىذا (َأْحَجارٍ  بَِثََلثَةِ )
 لو عُت. أحجار بثبلثة ايتٍت تصريح ىنا تصريح، ىنا. ثبلث اٞتمع كأقل اٞتمع، بصيغة نكرة أحجار كلمة
 ا١تقصود كإ٪تا بالعدد؛ ثبلثة ا١تقصود كليس أحجار، ثبلثة من أقل االستجمار ٬تزئو ال أنو على فدؿٌ  العدد،
 فيما متباعدة ثبلث، شيعب لو كبَت ْتجر أك أحجار، بثبلثة سواءن . األذل موضع هبا يسمح مرات ثبلث
 أحجار، بثبلثة إما. مرات ثبلث ا١تقصود كثالث، شعبتاف لو كبَت أحد٫تا حجرين أك ال؟ كلبل فاىم. بينها
. كبَت حجر من أطراؼ بثبلث أك

 كمالك، اٟتديث أئمة كلذلك يقاؿ، كما ا٠تبلؼ موضع ُب نص اآلف (َأْحَجارٍ  بَِثََلثَةِ ): كقولو 
 ما أما. ٬تزئ ال أحجار، ثبلثة أك مرات، ثبلث من أقل االستجمار ُب ٬تزئ ال عندىم كالشافعي، كأٛتد،
.  ذلك ك٨تو كسبعان، ٜتسان  كتران  ٬تعلو كلكن. ٬تب كال فيجوز اإلنقاء، يتحقق ٓب إذا ذلك، فوؽ

 فلم: )الكومشيهٍت ركاية( هُ َأِجدْ  فَ َلمْ  الثَّاِلثَ  َواْلَتَمْس ُ  َحَجَ ْي ِ  فَ َوَجْدتُ ): مسعود ابن قاؿ
.  رجيع كىي ركثة ككجد ٬تده، فلم الثالث كطلب حجرين، كجد ْتث مسعود ابن(. أىًجٍدهي 

 أف الفارسي سلماف عن مسلم، صحيح ُب. أذكرىا نسيت ىنا أيضان  (ِبَها فَأَتَ ْ ُتوُ  َرْوثَةً  فََأَخْذتُ )
 كصار آخر، نص ىذا (1 )((أحجار ثَلث م  بأقل أحدكم يستنجي  )): قاؿ كسلم عليو اهلل صلى النيب
. هني عندنا

 ،أحجار بثبلثة ائتٍت: كأمر ((ثَلثة م  بأقل أحدكم يستنجي  )): الفارسي سلماف حديث 
. ثبلث من أقل ٬تزمء ال أنو على فدؿ ىريرة، أيب حديث ُب كاحتماؿ

 كزنان  الرجس، ىو الركس (رِْك ٌ  َىَذا َوقَالَ  ال َّْوثَةَ  َوأَْلَقى اْلَ َجَ ْي ِ  فََأَخذَ  بال وثة فَأَتَ ْ ُتو): قاؿ
. كمعٌت كزنان  الرجس ىو الركس. كمعٌت

 من أقل أك أحجار، ثبلثة من بأقل االستجمار جواز حنيفة أيب مذىب ألف اهلل؛ رٛتو الطحاكم 
 فإف اٟتديث، بآخر الطحاكم استدؿ. تكفي كاحدة تكفي، كاحدة عندىم ا١تذىب ُب بل مرات؛ ثبلث
.  كركثة كذلك أليس ْتجرين أٌب مسعود ابن

 استجمر أنو على فدؿ: الطحاكم قاؿ. الركثة كألقى اٟتجرين كسلم عليو اهلل صلى النيب فأخذ
. متعينة غَت الثبلث أف على فدؿ الركاية، ظاىر على ثالثان  يطلب كٓب ْتجرين،

                                                 

   .االستطابة باب، 386:  صحيح مسلم، رقم(1)
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 ٦تن كثَت. مشكلة كىذه األخرل، اٟتديث طرؽ عن غفل بأنو كغَته كاٟتافظ اٟتفاظ عليو رد 
 ُب فإف. احملظور تزيل صحيحة، زيادات فيها تكوف قد األخرل، للطرؽ يلتفت ال الفقو، صناعة يتعاٗب
 يعٍت (1)((ب ج  ايتني رك  ىذا وقال ال وثة وألقى ال ج ي  فأخذ)): زيادة السند بنفس أٛتد، مسند
 ما فاندفع هبا، فأتاه الثالث فوجد أخرل مرة ْتث ((بثالث فأت تو)): قاؿ الركثة، ألقى ١تا باالثنُت اكتفى ما
 عند اليت بالركاية ا١تذكور االحتماؿ على بناءن  ثبلث من بأقل اإلجزاء أف على بو يستدؿ أف الطحاكم أراد
. أٛتد

 أك ركس ىذا بأف تعليلو. للحديث ماجة ابن ركاية ُب كما الرجز ىو كالركس (رِْك ٌ  َىَذا َوقَالَ ) 
. ك٨توه اٞتن طعاـ أهنا قليل، قبل ذكرت اليت العلة غَت أخرل بعلة إشهار فيو كأف رجس،

 كذكرنا((. اٞتن طعاـ: قاؿ أتيك؟ ال ١تاذا كالركث العظم باؿ ما)): قاؿ ىريرة أبا أف قليل قبل قلنا 
 كأعطى اٞتن، ١تسلمي طعامان  العظم أعطى كسلم عليو اهلل صلى النيب أف ا٠تلق بدء ُب اٞتن كتاب ُب أف

. هبما االستجمار من منع ك٢تذا لدكاهبم؛ طعامان  الركث
 شرعان  ٯتتنع كال آخر، تعليل ىو نعم كاٞتواب. آخر تعليل آخر، تعليل كأنو (رِْك ٌ  َىَذا): قولو ىنا 

.  أكثر حىت رٔتا أك ثبلث، رٔتا أك بعلتُت، معل اٟتكم يكوف أف
 ثالث، موضع ُب اٟتكم بنفس غَتىا أخرل كيذكر ما، ٟتكم موضع ُب علة يذكر الشارع فكوف

 كال يصح كال ٬تزئ ال أم الستخدامنا، بالنسبة ركس فيكوف. تضيفها أخرل علة كإ٪تا اختبلفان؛ ليس ىذا
 لك، بالنسبة ىذا ال؟ كلبل فهمت. فيك كالركس فيك النجاسة لبقيت استخدمنها كلو. ينقي كال ينبغي

 عليك لبقي استيخدـ كلو ٬تزئ، كال ينقي، ال أنو ٔتعٌت لنا فركس اٞتن، لدكاب علف ألهنا لغَتؾ كبالنسبة
. ذلك تستخدـ فبل عليك، خطَتة شرعية تبعة كىذا استجمرت، ما كأنك النجاسة عليك كبقيت الرجز،

 الطعاـ، سألوه ١تا اٞتن أف كىو عنا؛ خارج آخر ىدؼ ىناؾ يعٍت الغائية، العلة األخرل، كاٟتكمة 
 علف دكابنا ركث كأعطاىم ٟتمان، أكفر فيعود عليو، اهلل اسم ذكر ٦تا العظم أعطاىم العظم أعطاىم
 علف أهنا ُب كحكمة حقنا، ُب الركس كىو تنقي ال لنا حكمة: حكمتاف الركثة ُب فاستجمعنا. لدكاهبم
.  غَتنا ُب الغائية اٟتكمة كىي اٞتن لدكاب

.  إبراىيم بن يوسف بن إسحاؽ بن أيب إسحاؽ السبيعي(َوقَاَل ِإبْ َ اِى مُ ) .فائدهتا ذكرنا ا١تتابعة
.    ىو يوسف ابن إسحاؽ(َعْ  أَبِ وِ )

                                                 

  .، مسند عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنو3502:  مسند أٛتد، رقم(1)
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.   كىو جده السبيعي(َعْ  أَِبي ِإْوَ اقَ )
ثَِني َعْ ُد ال َّْحَم ِ ): قاؿ  التصريح بالتحديث ىو مقصود البخارم لدفع ما ذكره الشاذكو٘ب أف (َحدَّ

 .من علة التدليس عند أيب إسحاؽ تفضل باب الوضوء مرة مرة

 
 

 باُب اْلُوُضوِء َم ًَّة َم َّة
 

. (باٌب اْلُوُضوِء َم ًَّة َم َّة) :القارئ
. ال ىنا معليش ال تقطع ىنا أضف بابي اٍلويضيوءً : جواب فضيلة الشيخ

 باُب اْلُوُضوِء َم ًَّة َم َّة)
ثَ َنا ُوْ َ اُن َعْ  زَْيِد ْبِ  َأْوَلَم َعْ  َعطَاِء ْبِ  َيَساٍر َعْ  اْبِ  )  ثَ َنا ُمَ مَُّد ْبُ  يُوُوَف قَاَل َحدَّ َحدَّ

. (َع َّاٍس رضي اهلل تعالى عنو قَاَل تَ َوضَّأَ النَِّ يُّ َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم َم ًَّة َم َّةً 
. من ىذا الباب دخل البخارم ُب صفة الوضوء نفسو، ُب مراتو، ككيفيتو، كٔتاذا يبدأ، كٔتاذا ينتهي

. من ىذا الباب كما بعده دخلنا ُب صفة الوضوء ذاهتا
؟ إعراهبا يعٍت ١تاذا منصوبة؟ (م ًة م ةً ) ما ىو كجو النصب لكلمة (باٌب اْلُوُضوِء َم ًَّة َم َّةً ):  قولو

ال ليس اسم مرة ىنا كال . باب الوضوء مرةن مرةن، تفضل. كيف ستعربوهنا؟ أشوؼ اللغة العربية عندكم
طبعان ما ىي قطعان ما ىي فاعل، ىذا يسمونو نائب مفعوؿ . تأكيد، كال حاؿ، كال ٘تييز، كال مفعوؿ بو

مىت رأيت عددان منصوبان ثبلثُت، ضربتو ثبلثُت مرة، أعطيتو عشرين . ترل ذكرناىا ُب دركس ماضية. مطلق
ب ٜتسة؟ ىذا على طوؿ معشرين كيف تعرهبا؟ أخذت ٜتسة رياالت، كيف تعر. ديناران رياالن ببلش ديناران 

باب الوضوء كضوءان، كضوءان . باب الوضوء كضوءان مرةن مرةن : كالتقدير. نائب مفعوؿ مطلق، على طوؿ حطها
أعطيتو عطاءن . ىو ا١تفعوؿ ا١تطلق، احذؼ ا١تفعوؿ ا١تطلق فناب ا١تعدكد منابو، فيسمى نائب مفعوؿ مطلق

حذفت ا١تفعوؿ ا١تطلق ُب ا٠تطاب، فتقيم . عطاء ىو ا١تفعوؿ ا١تطلق، منصوب مفعوؿ مطلق. عشرين رياالن 
باب الوضوء مرتُت . كذلك مرتُت مرتُت بعدىا. العدد مقامو، كيسمى نائب مفعوؿ مطلق، ىكذا نعرهبا
. أم باب الوضوء كضوءان مرتُت مرتُت، نائب مفعوؿ مطلق

ثَ َنا ُمَ مَُّد ْبُ  يُوُوفَ ):  حدثنا يقوؿ البخارم ىو الفريايب، .  ىو الفريايب ليس الًبكىٍندم ىنا(َحدَّ
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ك٬تتمعاف كثَتان ُب الشيوخ، ك٭تتاج التمييز بينهما . كبل٫تا من شيوخ ٤تمد بن يوسف البكندم، ىنا الفريايب
.   فهنا ُب ىذا ا١توضع ىو الفريايب كليس البكندم. إٔب إعماؿ نظر

ثَ َنا ُوْ َ انُ ) .   سفياف ىنا ىو الثورم،  سفياف بن سعيد الثورم(قَاَل َحدَّ
عمر بن ا٠تطاب لو مؤب، .  ىو زيد ابن أسلم العدكم، مؤب عمر بن ا٠تطاب(َعْ  زَْيِد ْبِ  َأْوَلمَ )

أسلم، خرج أسلم، يا أسلم يناديو دائمان : لو تقرأ ُب تاريخ عمر، ٕتد قاؿ. دائمان يذكر معو، أسلم العدكم
.  ابنو زيد بن أسلم احملدث، ابن زيد عبد الرٛتن بن زيد ىو ا١تفسر ا١تشهور. خادمو كغبلمو

حيثما ٬تيء معك كتب التفسَت قاؿ ابن زيد، فهو عبد الرٛتن بن زيد بن أسلم، بيت علم ما 
بيت علم، أسلم ىو غبلـ كخادـ كمستشار كخازف عمر بن . يعذرىم كوهنم موإب ككوهنم من اٟتبشة

ا٠تطاب، أم كزير ا١تالية ٯتكن أف يكوف ُب دكلة عمر بن ا٠تطاب، كزير مالية كحياف ذلك الوقت ما ٭تصل 
ماذا تريد . كابنو زيد ٤تدث كما ترل اآلف ُب السند، كعبد الرٛتن مفسر. شيء مسكُت، ٮتدـ يشتغل بس

أحسن من ىذا؟ من اٟتبشة، من الفلبُت، ما فيو مشكلة، كما أغٌت عن أيب ٢تب كونو من يبت رسوؿ اهلل 
. عليو الصبلة كالسبلـ؟ إف ىذا القرآف يرفع أقوامان كٮتفض آخرين، يرفع أقوامان كٮتفض بو آخرين، بيت علم

 زيد بن أسلم العدكم، العدكم نسبة إٔب عمر؛ ألف عمر من بٍت عدم بالوالء؛ أف ا١تؤب ينسب إؿ 
كلكن بالوالء؛ ألنو من موإب عمر بن . العدكم أم بٍت عدم من قريش، ليس من أنفسهم. قبيلة مواله
.  ا٠تطاب
.   كىو الليثي، من فضبلء التابعُت، عطاء بن يسار الليثي(َعْ  َعطَاِء ْبِ  َيَسارٍ )
.   الصحايب ا١تشهور(َعْ  اْبِ  َع َّاسٍ )
 فقو الباب أف الوضوء غسل كل عضو مرة (قَاَل تَ َوضَّأَ النَِّ يُّ َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم َم ًَّة َم َّةً )

أما . إذا تعمم العضو بالغسلة الواحدة، أجزأ، ىذا ُب باب اإلجزاء. كاحدة ٕتزئ، بشرط تعميم العضو فقط
اإلنقاص . ُب باب األكمل كاألفضل، فعندؾ إٔب الثبلث كىذا حررناه ١تا ذكرنا أف أقلو كاحدة كأكثره ثبلث

عن الواحدة ال ٯتكن، كعدـ اإلنقاء كعدـ التعميم ال ٯتكن، كالزيادة على الثبلث أيضان فيها يعٍت تبعة 
. شرعية

  
 باُب اْلُوُضوِء َم َّتَ ْ ِ  َم َّتَ ْ  ِ 
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 باُب اْلُوُضوِء َم َّتَ ْ ِ  َم َّتَ ْ  ِ )
ثَ َنا فُ َلْ ُح ْبُ  ُوَلْ َماَن َعْ  َعْ ِد ) ثَ َنا يُوُنُ  ْبُ  ُمَ مٍَّد قَاَل َحدَّ ثَ َنا ُحَسْ ُ  ْبُ  ِع َسى قَاَل َحدَّ َحدَّ

اللَِّو ْبِ  أَِبي َبْكِ  ْبِ  َعْمِ و ْبِ  َحْزٍم َعْ  َع َّاِد ْبِ  َتِم ٍم َعْ  َعْ ِد اللَِّو ْبِ  زَْيٍد َأنَّ النَِّ يَّ َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو 
 .(َوَولََّم تَ َوضَّأَ َم َّتَ ْ ِ  َم َّتَ ْ  ِ 

يسوغ على قوؿ أكثر . سنرجع الكبلـ ُب ىذا اٟتديث ُب الدرس القادـ، لكن أنبو إٔب نقطة
الوضوء مرة، قلنا فقهها يعٍت ٬توز االقتصار على . احملدثُت كالعلماء كالفقهاء، أقصد حىت تفهم ا١تسألة

السؤاؿ ا١تطركح لو غسل بعض األعضاء كاحدة، كبعضها اثنتاف، كبعضها . الواحدة، بشرط تعميم العضو
ثبلث ُب كضوء كاحد، ىل ىذا يعٍت مغتفر ٯتكن أـ ال؟ 

راجعوىا؛ بل نقل ذلك " الزاد"كْتث ابن القيم ا١تسألة ُب .  اٞتمهور على أنو ال إشكاؿ ُب ذلك
تارة يغسل بعض األعضاء مرة، كُب . ُب بعض األحاديث عن فعل النيب صلى اهلل عليو كسلم ا٠تاص بو

فبل إشكاؿ ُب ذلك، ما داـ حصل التعميم . نفس الوضوء يغسل عضوان آخر رٔتا مرتُت، كرٔتا ثبلث
إف شئت غسلت عضوان كاحدان، كغسلت العضو . إف شئت تغسلو كاحدة، أك اثنتاف، أك ثبلث. للعضو

. اآلخر كاحدة كاثنتُت ثبلث، ال إشكاؿ ُب ذلك، كال حرج
لكن ركايات سَتة كليست ركايات مسندة من فعل النيب .  نقلو ابن القيم حىت ُب بعض الركايات

 .صلى اهلل عليو كسلم

سننتظم على . نسأؿ اهلل أف يزيدنا كإياكم علمان كفهمان . نكتفي اليـو هبذا القدر، كالعلم عند اهلل
. السبت إف شاء اهلل انتهت كل ا١تشاكل إف شاء اهلل
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 الدرس الثامن
 

كنسألو ا١تزيد من فضلو، نشكره . بسم اهلل الرٛتن الرحيم، إف اٟتمد هلل ٨تمده كنستعينو كنستغفره
كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لو، كأشهد أف ٤تمدان عبد . كال نكفره، ك٩تلع كنًتؾ من يهجره

اللهم صلي على ٤تمد كآؿ ٤تمد كما صليت . كرسولو، أرسلو با٢تدل كدين اٟتق ليظهره على الدين كلو
كبارؾ على ٤تمد كعلى آؿ ٤تمد، كما باركت على إبراىيم . على إبراىيم كعلى آؿ إبراىيم إنك ٛتيد ٣تيد

.  كعلى آؿ إبراىيم إنك ٛتيد
 :أما بعد

كقرأنا اٟتديث لكن . كنا قد قرأنا باب الوضوء مرتُت مرتُت، من كتاب الطهارة من اٞتامع الصحيح
طبعان ىذا الباب أتى بعد الباب الذم قبلو، باب . يظهر أك حسب ما ىو مؤشر ىنا، ما تكلمنا عليو

 .الوضوء مرة مرة
كقلنا أف فقو ىذه األبواب أف غسل العضو ا١تراد غسلو ُب الوضوء كالوجو كاليد أك القدـ مرة كاحدة 

. فإف بقي ُب العضو شيء ٓب ييغسل، فإنو ييغسل ليعم العضو. ٣تزئ، بشرط أف يعم الغسل ٚتيع العضو
كتكفي مرة كاحدة لتحقيق اإلجزاء، كإف كاف مرتُت فهو أطيب، كإف كاف ثبلثا فهو أطيب، كىو أكمل 

. الصور كأفضلها كأحسنها
ٍب اآلف باب الوضوء مرتُت .  فعقد البخارم باب الوضوء مرة مرة، كذكر حديث ابن عباس ٥تتصران 

كأحب أف أقوؿ أف الفقهاء ٚتيعان اعتمدكا ُب مسائل الوضوء كُب . مرتُت، كذكر حديث عبد اهلل بن زيد
صفتو، كما نقل عن النيب صلى اهلل عليو كسلم فيو على ثبلثة أحاديث، نقلت لنا صفة كضوء رسوؿ اهلل 

: صلى اهلل عليو كسلم
 حديث عثماف بن عفاف كسيأٌب. 

 كحديث عبد اهلل بن زيد، الذم معنا ُب ىذا الباب. 

 كحديث عبد اهلل بن عباس ُب قياـ النيب صلى اهلل عليو كسلم، ١تا بات ُب بيت ميمونة .
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حديث عثماف، كحديث عبد اهلل بن زيد، كحديث ابن عباس ىي اليت :  ىذه الثبلث أحاديث
. نقلت صفة كضوء النيب عليو الصبلة كالسبلـ، كعليها اعتماد جل الفقهاء ُب مسائل الطهارة كالوضوء

كسيأٌب مطوالن ُب باب .  ىنا ُب ىذا الباب، أسند البخارم حديث عبد اهلل بن زيد، كذكره ٥تتصران 
. قادـ إف شاء اهلل تعأب

ثَ َنا ُحَسْ ُ  ْبُ  ِع َسى): فقاؿ  ىذا أكؿ مرة يرد معنا ىذا االسم، اٟتسُت بن عيسى فنحتاج أف (َحدَّ
.  نعرؼ بو تعريفان يعٍت مناسبان 

راف، أبو علي البسطامي، من الدىمىغىاف، كالدمغاف مدينة ُب  ىو اٟتسن أك اٟتسُت بن عيسى بن ٛتي
حديثو ُب الكتب الستة كلها، ما عدا الًتمذم كابن ماجة، ليس للحسُت بن عيسى أم حديث . خرساف

توُب سنة . كاف عا١تان فاضبلن، من أئمة اٟتديث كالعربية أيضان .  كال عند ابن ماجة"السنن"عند الًتمذم ُب 
. ، أخرج لو البخارم ثبلثة كعشرين حديثان ُب الصحيح(247)مائتُت كسبعة كأربعُت 

ثَ َنا يُوُنُ  ْبُ  ُمَ مَّدٍ ) كاف .  ىو يونس بن ٤تمد بن مسلم، أبو ٤تمد ا١تلقب با١تؤدِّب(قَاَل َحدَّ
ىذا . ا٠تلفاء كاألمراء كالوزراء قدٯتان، يأتوف أك يعٍت بعض أك ببعض العلماء كبعض العقبلء، يؤدبوف أبناءىم

كاف مطركؽ قدٯتان، يعٍت ا٠تلفاء، العقبلء من ا٠تلفاء كاألمراء، ككذلك الوزراء، يدفعوف أبناءىم لبعض من 
. عيرفوا بالعقل كالعلم كالفضل، يؤدبوهنم يسمى ا١تؤدِّب

فأدب عددان من أكالد ا٠تلفاء ُب دكلة .  كاف يونس بن ٤تمد بن مسلم من ىؤالء؛ بل من أشهرىم
يؤدهبم ٔتعٌت يعٍت يعلمهم، كيدرسهم، كيعلمهم األخبلؽ، كيقٌوـ . بٍت أمية، كاف يعٍت خصيصان هبذه الوظيفة

 .ألسنتهم، كيتابع سلوكهم
ال، يؤدبو تأديبان . يعٍت تأديب كامل، ليس ٣ترد ٤تو أمية، بس يعلمو كيف يقرأ كيكتب كخبلص
فإذا أيدب تأديبان . كامبلن، ْتيث يعٍت رٔتا ُب ا١تستقبل ىذا االبن يكوف خليفة، أك يعٍت يتؤب إدارة إقليم

الئقان، قػيوِّـ لسانو كسلوكو، ككاف يعطوهنم صبلحيات إٔب حد الضرب، كإٔب حد ا١تنع من الطعاـ، كإٔب حد 
إذا ما يستطيع يقوؿ . يعٍت ا٠تليفة يقوؿ ىذا احبسو إذا رأيت أنو يعٍت، كاضربو، كيعطونو الصبلحية. اٟتبس

فما يتأدب . لو شيء، كيف يؤدبو؟ كل ما جاء يقوؿ لو ىذا غلط سكت، يصفعو بعدين، يقوؿ ليش غلط
. هبذا الشكل، فيعطونو صبلحيات

 فلو تقرأ ُب ترٚتة يونس ا١تؤدِّب، لقب هبذا اللقب ألنو كاف يعٍت من أشهر من يستدعيو ا٠تلفاء 
كىو مقل  (207)توُب سنة مائتُت كسبعة . كثٌقو ٭تِت بن معُت، كيعقوب بن شيبة كغَت٫تا. لتأديب أبنائهم
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.   من الركاية النشغالو بتلك ا١تهمة، مهمة التأديب
ثَ َنا فُ َلْ ُح ْبُ  ُوَلْ َمانَ )  ىو فليح بن سليماف بن أيب ا١تغَتة األسلمي، من قبيلة أسلم اليت (قَاَل َحدَّ

.  (1)((أولم والمها اهلل م  خ ار ق ائل الع ب)):  _صلى اهلل عليو كسلم_ قاؿ عنها النيب 
أبو ٭تِت مد٘ب، اختيلف ُب توثيقو، كاألشهر على التوثيق البخارم، كابن معُت، كأٛتد، كأبو حاًب، 

كالعمل على التوثيق، لذلك اعتمده البخارم ُب " التضعيف"كىناؾ ركاية الدكرم عن ابن معُت ُب . كثٌقوه
(.  168)توُب سنة مائة كٙتانية كستُت . الصحيح
ىو عبد اهلل بن أيب بكر بن ٤تمد، فيو .  ىذا أيضان أكؿ مرة يرد معنا ىذا الراكم(َعْ  َعْ ِد اللَّوِ )

عندؾ مكتوب ُب السند عبد اهلل ٍبًن أىيب بىٍكًر ٍبًن عىٍمرًك، أليس كذلك؟ كاف . سقط ىنا ىم ٮتتصركف االسم
بن ٤تمد بن عمرك بن حـز  ٬تب أف نضع ٤تمد بُت أيب بكر كعمرك، فيكوف االسم عبد اهلل بن أيب بكر

 .يكٌت أبا ٤تمد، مد٘ب ىو ابن أليب بكر بن ٤تمد بن عمرك بن حـز. األنصارم
، اسم مشهور جدان  فهو أحد فقهاء . كىذا االسم اسم كالده أبو بكر بن ٤تمد بن عمرك بن حـز

، من . ا١تدينة السبعة، ا١تعركفُت بالفقو كالعلم ىذا ابنو عبد اهلل، ابن أيب بكر بن ٤تمد بن عمرك بن حـز
.  كثٌقو اٞتميع (135)توُب سنة مائة كٜتسة كثبلثُت . األنصار مد٘ب

من ا١تعلومات ا١تهمة عن عباد بن ٘تيم، . ابن غىزًيىة، ابن زيد األنصارم ا١تد٘ب (َعْ  َع َّاِد ْبِ  َتِم مٍ )
ٓب يرًك عباد بن ٘تيم، ليس لو ُب . ليس لو ُب الصحيح كلو إال ركايتو عن عمو عبد اهلل بن زيد الصحايب

فهو ركل عن عمو عبد اهلل بن زيد الصحايب حديث الوضوء، كركل عن . الصحيح أم ركاية إال عن عمو
ما ب   بتي )):  _صلى اهلل عليو كسلم_ عمو عبد اهلل بن زيد الصحايب اٟتديث ا١تشهور ُب قوؿ النيب 

 ىذا حديث مشهور جدان، ُب الصحيح من ركايات عباد بن ٘تيم عن (2)((ومن  ي روضة م  رياض الجنة
. عبد اهلل بن زيد

 سيأٌب معنا ىنا ُب كتاب ا١تساجد، ُب فضل الصبلة ُب مساجد ا١تدينة كمكة، مكة كا١تدينة ُب 
سيأٌب . آخر كتاب الصبلة، آخر كتاب الصبلة بعد التهجد، كبعد العيدين، يعٍت ُب أكاخر كتاب الصبلة

معنا حديث إف شاء اهلل حديث عباد بن ٘تيم، عن عمو عبد اهلل بن زيد ُب قوؿ النيب صلى اهلل عليو 

                                                 

  .كأشجع كجهينة كمزينة كغفار أسلم ذكر باب، 3252:  صحيح البخارم، رقم(1)
 . "اٞتنة رياض من ركضة كا١تنرب القرب بُت ما باب"، 2464:  صحيح مسلم، رقم(2)



 

 152 

كتاب الوضوء                                                                                                _ شرح صحيح البخاري
 الدروس كاملة

. ((ما ب   ب تي ومن  ي روضة م  رياض الجنة)): كسلم
لو رؤية؛ ألنو كاف يـو .  فليس لعباد بن ٘تيم التابعي ركاية ُب الصحيح إال عن عمو عبد اهلل بن زيد

يعٍت غزكة ا٠تندؽ، ١تا كقعت كاف عمر عباد بن ٘تيم ٜتس سنوات، ٜتس . ا٠تندؽ ابن ٜتس سنوات
سنوات مدرؾ، تصح رؤيتو كيصح ٝتاعو كما حققناه تذكركف ُب باب ٝتاع الصغَت من كتاب العلم، ذكرنا 

 في وجهي م   _صلى اهلل عل و وولم_ عقل  مجة مجها الن ي )): حديث ٤تمود بن الربيع ١تا قاؿ
 فأدرؾ اجملة كأدرؾ صورة النيب صلى اهلل ((اب  خم  ون  : دلو م  بئ  في دارنا ق ل اب  كم كن ؟ قال

.  عليو كسلم
ىذا عاـ ا٠تندؽ، كأنت تعرؼ أف ا٠تندؽ يعٍت تراخت كفاة النيب صلى اهلل عليو كسلم بعدىا عدة 

كىذا الشك أنو . سنوات، فيكوف سن كفاة النيب صلى اهلل عليو كسلم قريبان من التسع أك العشر سنوات
إدراؾ بٌُت، كلذلك أيدرج ُب الصحابة ُب القسم الثالث على تقسيمات اٟتافظ بن حجر، القسم الثالث؛ 

مشاىَتىم، كمن أدرؾ إدراكان قليبلن، كمن لو رؤية على األقل، : ألف كل الصحابة مقسمُت ثبلثة طبقات
. فيعد ُب الصحابة كمنهم عباد بن ٘تيم

ٓب .  ىو عبد اهلل بن زيد بن عاصم، ا١تاز٘ب، النجارم، األنصارم، ا٠تزرجى(َعْ  َعْ ِد اللَِّو ْبِ  زَْيدٍ )
. يشهد بدران ىذا الصحايب، كشهد أحدان كما بعدىا

 ٦تا ينبغي أف ييذكر ىنا أف ُب الصحابة، أف ُب الصحابة رجلُت ٭تمبلف ىذا االسم عبد اهلل بن 
٭تسن أف نفرؽ بينهما؛ ألف ىذا من باب من . رجبلف ُب الصحابة، كل منهما يدعى عبد اهلل بن زيد. زيد

. علم ا١تتفق كا١تفًتؽ كما ىو معركؼ
 صاحبنا الذم معنا ىنا ىو عبد اهلل بن زيد بن عاصم، يفًتقاف ُب اسم اٞتد، ىذه معلومة ابن 

مازف بطن من بٍت النجار، بنو النجار بطن من ا٠تزرج، كا٠تزرج . عاصم ا١تاز٘ب، من مازف األنصار، النجارم
. بطن من األنصار كما تعرفوف أك أحد قبائل األنصار

 أسلم بعد ىجرة النيب صلى اهلل عليو كسلم، فاتتو بدر، شهد أحدان، كىو راكم حديث الوضوء، 
قيتل يـو اٟترة ١تا دخلت  ((ما بُت بييت كمنربم))مشهور ىكذا راكم حديث صفة الوضوء، كراكم حديث 

كاف ٦تن قيتل من الصحابة عبد . ا١تدينة، تسمى كقعة اٟترة معركفة مشهورة (63)اٞتيوش سنة ثبلثة كستُت 
. كعمره ينيف على السبعُت (63)اهلل بن زيد ىذا، سنة ثبلثة كستُت 

ىذاؾ ابن عاصم، . شوؼ االفًتاؽ اآلف.  اآلخر الصحايب اآلخر ىو عبد اهلل بن زيد بن عبد ربو
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اٟتارثي نسبة إٔب بطن من . عبد اهلل بن زيد بن عبد ربو اٟتارثي، ا٠تزرجي، األنصارم. كىذا ابن عبد ربو
ا٠تزرج ىم بنو اٟتارث بن خزرج، قبيل أك فصيل؛ ألف ُب تقسيمات النسابُت، عندىم التقسيم األكرب 

يعٍت مثبلن ميضر فرع، كربيعة فرع، أقل منو يسمونو اٞترثومة، كاٞترثومة ُب اللغة ما ىي اٞتراثيم . يسمى الفرع
ٯتكن ىم أخذكىا ألف اٞتراثيم كثَتة، ٯتكن . اٞترثومة تعٍت العدد الكثَت، يسمونو اٞترثومة. حقة ا١ترض

فأقل من الفرع، . لكن اٞترثومة ُب لغة العرب تعٍت العدد الكثَت. عشاف كده يسموهنا جرثومة ٯتكن
: كمنو قوؿ أيب ٘تاـ ُب قصيدتو ا١تشهورة ٯتدح ا٠تليفة ُب غزك عمورية يقوؿ. اٞترثومة

 خليفة اهلل جاز اهلل سعيك عن

 جرثومة الدين كاإلسبلـ كاٟتسب  

   
 أك قاؿ كالنسب، جرثومة يعٍت ٣تموع أىل اإلسبلـ ٭تمدكف لك ىذا الغزك كىذا الفتح لعمورية، 

، ك٨تو ذلك من ا١تناقب . كىزٯتة الرـك
 فالفرع، ٍب اٞترثومة أقل، ٍب من اٞترثومة القبيل أك القبيلة، ٍب من القبيلة الفصيلة أك الفصيل، ٍب يأٌب 

قريش، الفصيل أك : كنانة، القبلية: ميضر مثبلن، اٞترثومة: انتبهتوا كلبل ال؟ الفرع. ما يسمونو الفخذ أك البطن
. بنو ىاشم، ىكذا تقسيمات النسابُت: ٍب البطن. بنو ىاشم مثبلن، أك بنو عبد مناؼ: الفصيلة

.  فبنو اٟتارث ٯتكن نقوؿ بطن أك على األقل فصيل من ا٠تزرج، كىم قبيل من يعٍت األنصار
ىذا الرجل عبد اهلل بن عبد ربو، شهد العقبة األكٔب كالثانية كماف، يعٍت . اٟتارثي نسبة إٔب اٟتارث ا٠تزرجي

. قدٙب أقدـ إسبلمان كشهودان للمشاىد من صاحبنا األكؿ عبد اهلل بن زيد بن عاصم
 فابن عبد ربو شهد العقبة الثانية ليست األكٔب، األكٔب ما شهدىا، شهد العقبة الثانية، كاف ضمن 

. ىنا كقع ا٠تبلؼ. السبعُت الذين بايعوا النيب صلى اهلل عليو كسلم العقبة الثانية، كشهد بدران، كشهد أحدان 
يقوؿ مات سنة اثنُت  (32) خليفة بن خياط ا١تؤرخ ٯتد حياة ابن عبد ربو إٔب سنة اثنُت كثبلثُت 

كخالفو ٚتهور ا١تؤرخُت، البخارم كاٟتاكم قالوا بل استشهد ُب أحد، كىو . ُب خبلفة عثماف (32)كثبلثُت 
ىذه . فإف عبد اهلل بن زيد بن عبد ربو استشهد ُب أحد، فشهد العقبة كبدران، كاستشهد ُب أحد. الصواب

. مناقب جليلة عظيمة، يعٍت فاز هبا عبد اهلل بن زيد بن عبد ربو
ىو صاحب حديث اآلذاف، ىذه جدان معلومة معركفة يظهر، حديث األذاف :  من ا١تعلومات ا١تهمة

. سيأٌب معنا إف شاء اهلل ُب أكؿ كتاب األذاف. ١تا اشتكى الصحابة للنيب صلى اهلل عليو كسلم. ا١تشهور
الفجر يبتدئ كقتو، . فيرضت الصبلة، كمطالبُت أف نصلي. اشتكوا، قالوا ٨تتاج شيء ينبهنا لدخوؿ الوقت

.  كالظهر ما نعرؼ قد يدخل الوقت كما انتبهنا، ىذا نائم، كىذا ُب عملو، فنحتاج شيء ينبهنا للصبلة
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فاقًتحوا على النيب صلى اهلل عليو كسلم الناقوس كنواقيس النصارل، جرس يضرب، فكرىو النيب 
نوقد نار، . اقًتحوا البوؽ كأبواؽ اليهود، كرىو. صلى اهلل عليو كسلم؛ ألف ىذا من شعار النصارل كال يريده

يعٍت ككلما اقًتحوا شيئان من شعارات األمم السابقة، يرده النيب صلى اهلل . كرىها؛ ألهنا من شعار اجملوس
فكيف يستقي . عليو كسلم؛ ألنو يريد أف يكوف لو شيء ٮتصو؛ ألنو بيعث يعٍت مهيمنان على األمم كاألدياف

.  منها خصوصان كالناقوس كالبوؽ كالنار من الٌدين ا١تبدؿ، ليس حىت من شرائع األنبياء السابقُت
كل ىذه من . عيسى ما جاء بالنواقيس، كال جاء بالصلباف، كال جاء هبذا كلو، كال بٌت كنيسة أصبلن 

بدع بولس كبطرس، كاللي يسموهنم الرسل، اللي بعد ذلك حرٌفوا النصرانية كغَتكىا كحولوىا إٔب ديانة 
. كاليهود كذلك كألعن أيضان كأبعد عن األنبياء كالرسل. صليبية كثنية، كاألصل أهنا ديانة نبوية بيعث هبا

 ُب ليلة من الليإب، ىذا الصحايب ناـ، فرأل ُب النـو ىاتفان يهتف بو بألفاظ األذاف ا١تشهورة، 
فلما أصبح، ذىب إٔب النيب صلى . التكبَتات األربع، كالشهادتُت، كحٌي على الصبلة، كحٌي على الفبلح

ألقها : اهلل عليو كسلم كعرض عليو ما رأل ُب منامو، ففرح النيب صلى اهلل عليو كسلم كاستبشر هبا، كقاؿ لو
فكاف بدء األذاف الذم ىو شعار اإلسبلـ كشعار ا١تسلمُت العظيم اٞتليل . على ببلؿ فإنو أندل منك صوتان 

صاحب قصة األذاف كحديثو، ىو عبد اهلل بن زيد . ىذا، الذم ال يزاؿ يًتدد إف شاء اهلل إٔب يـو القيامة
... بن

أقوؿ نقل .  نقل الًتمذم عن البخارم أنو قاؿ ال ييعرؼ لو ركاية عن النيب صلى اهلل عليو كسلم
الًتمذم رٛتو اهلل عن البخارم أنو قاؿ ال ييعرؼ لعبد اهلل بن زيد بن عبد ربو أم ركاية عن النيب صلى اهلل 

قاؿ يعٍت كجدت لو أحاديث أخرل غَت " اإلصابة"لكن اٟتافظ ُب ترٚتتو ُب . عليو كسلم إال حديث األذاف
كٚتع اٟتافظ . كال يصح لو يعٍت بأسانيد مقبولة إال حديث األذاف. حديث األذاف، لكن كلها منقطعة

. أحاديث عبد ربو ىذا ابن عبد ربو ُب جزء يعٍت منفرد
ىذه أىم الفركقات بُت عبد اهلل بن زيد، .  الصحيح أنو توُب عاـ أحد شهيدان رضي اهلل عنو كأرضاه

. ٨تن نعتٍت هبا؛ ألف ىذا يدخل ُب باب أك علم من علم ا١تصطلح يسمى علم ا١تفًتؽ، ا١تتفق كا١تفًتؽ
 قد يكوف شخصاف ٭تمبلف اسم كاحد، أك شخص كاحد لو عدة أٝتاء، ىذا يسمونو علم ا١تتفق 

قدٯتان ما كانوا يضعوف نقاط، كال . أما علم ا١تؤتلف كا١تختلف ُب األلفاظ، اليت رٝتها كاحد. كا١تفًتؽ
ففيو علم عند العلماء اٝتو علم . يعٍت إذا كاف رسم الكلمة كاحدان، يشكل ىل ىي كذا كال كذا. تشكيبلت

.  ا١تؤتلف كا١تختلف لضبط ىذه األلفاظ كالكلمات
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. (َأنَّ النَِّ يَّ َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم تَ َوضَّأَ َم َّتَ ْ ِ  َم َّتَ ْ  ِ ): يقوؿ عبد اهلل بن زيد
. اختصر البخارم اٟتديث كسيأٌب بطولو ُب صفة كضوء النيب صلى اهلل عليو كسلم

 . اقرأ الباب الذم بعده

 
 باُب اْلُوُضوِء َثََلثًا َثََلثًا

 
. بسم اهلل الرٛتاف الرحيم، اٟتمد هلل رب العا١تُت كالصبلة كالسبلـ على أشرؼ األنبياء كا١ترسلُت

 .(باُب اْلُوُضوِء َثََلثًا َثََلثًا):  _رٛتو اهلل_  قاؿ ا١تصنف 

ثَِني ِإبْ َ اِى ُم ْبُ  َوْعٍد َعْ  اْبِ  ِشَهاٍب َأنَّ ): قاؿ ثَ َنا َعْ ُد اْلَعزِيِز ْبُ  َعْ ِد اللَِّو اأْلَُوْيِسيُّ قَاَل َحدَّ َحدَّ
َعطَاَء ْبَ  َيزِيَد َأْخ َ َ ُه َأنَّ ُحْمَ اَن َمْوَلى ُعْثَماَن َأْخ َ َ ُه أَنَُّو رََأى ُعْثَماَن ْبَ  َع َّاَن رضي اهلل عنو َدَعا بِِإنَاٍء 
نَاِء َفَمْضَمَض َواْوتَ ْنَلَ  ثُمَّ َغَسَل َوْجَهُو  َ َا َعَلى َك َّْ ِو َثََلَث ِمَ اٍر فَ َ َسَلُهَما ثُمَّ َأْدَخَل َيِم َنُو ِفي اْْلِ فََأف ْ
: َثََلثًا َوَيَدْيِو ِإَلى اْلِمْ فَ َقْ ِ  َثََلَث ِمَ اٍر ثُمَّ َمَسَح ِبَ ْأِوِو ثُمَّ َغَسَل رِْجَلْ ِو َثََلَث ِمَ اٍر ِإَلى اْلَكْع َ ْ ِ  ثُمَّ قَالَ 
قَاَل َرُووُل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم َمْ  تَ َوضَّأَ َنْ َو ُوُضوِئي َىَذا ثُمَّ َصلَّى رَْكَعتَ ْ ِ  َ  ُيَ دُّْث ِف ِهَما 

َم ِمْ  َذْنِ و   ِ .(نَ ْ َسُو ُغِ َ  َلُو َما تَ َقدَّ
 ُحْمَ انَ  َع ْ  ُيَ دّْثُ  ُعْ َوةُ  َوَلِك ْ  ِشَهابٍ  اْب ُ  قَالَ  َكْ َسانَ  ْب ُ  َصاِلحُ  قَالَ : قَالَ  ِإبْ َ اِى مَ  َوَع ْ )

ُثُكمْ  َأَ   قَالَ  عنو اهلل رضي ُعْثَمانُ  تَ َوضَّأَ  فَ َلمَّا ثْ ُتُكُموهُ  َما آيَةٌ  َلْوَ   َحِديثًا ُأَحدّْ  َصلَّى النَِّ يَّ  َوِمْع ُ  َحدَّ
َنوُ  َما َلوُ  ُغِ  َ  ِإ َّ  الصَََّلةَ  َوُيَصلّْي ُوُضوَءهُ  ُيْ ِس ُ  رَُجلٌ  يَ تَ َوضَّأُ  َ   يَ ُقولُ  َوَولَّمَ  َعَلْ وِ  اللَّوُ   الصَََّلةِ  َوبَ ْ  َ  بَ   ْ
{( اْل َ   َّْناتِ  ِم ْ  أَنْ َزْلَنا َما َيْكُتُمونَ  الَِّذي َ  ِإنَّ  }اآْليَةَ  ُعْ َوةُ  قَالَ  ُيَصلّْ َ َها َحتَّى

 كىي كالسبلـ، الصبلة عليو اهلل رسوؿ كضوء صفة نقلت أهنا قلنا اليت الثبلثة األحاديث أحد ىذه
 .عنو اهلل رضي عثماف حديث
 كمرة مرتُت، مرتُت ُب ما اإلعراب من فيها يأٌب (َثََلثًا َثََلثًا اْلُوُضوءِ  بَابُ ): فقاؿ البخارم ترجم 

. مطلق مفعوؿ نائب أهنا مرة
ثَ َنا): قاؿ ٍب  . ا١تد٘ب اأٍليكىٍيًسيُّي  ىو (اللَّوِ  َعْ دِ  ْب ُ  اْلَعزِيزِ  َعْ دُ  َحدَّ
ثَِني قَالَ )  عوؼ، بن الرٛتن عبد بن إبراىيم بن سعد بن إبراىيم. إبراىيم ابن (َوْعدٍ  ْب ُ  ِإبْ َ اِى مُ  َحدَّ
.   عوؼ بن الرٛتن عبد الصحايب ذرية من الزىرم،
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.  الزىرم شهاب بن مسلم بن ٤تمد ىو الذم (ِشَهابٍ  اْب ِ  َع ْ )
 ألنو بالوالء؛ التيمي التيمي، أباف ابن ىو اٟتاء بضم (ُحْمَ انَ  َأنَّ  َأْخ َ َ هُ  الل ثي َيزِيدَ  ْب َ  َعطَاءَ  َأنَّ )

 يعٍت ُب كصار الشاـ، فتوحات أياـ الشاـ جهة ُب التمر عُت سيب من تيم، من كعثماف عثماف، موإب من
 ركل. أيضان  كفقهائهم التابعُت فضبلء من كاف كلذلك كعقلو، دينو من رأل ١تا عثماف كأعتقو عثماف، ملك
(.  75 )كسبعُت ٜتسة سنة توُب كثَتان، حديثان 

. عطاء أخرب يعٍت (َأْخ َ َ هُ  ُعْثَمانَ  َمْوَلى ُحْمَ انَ )
. ٛتراف أم (أَنَّوُ ) 
َ اَ  بِِإنَاءٍ  َدَعا َع َّانَ  ْب َ  ُعْثَمانَ  رََأى)   ال( مرار )كلمة  القراءة ُب( ِمَ ارٍ  َثََلثَ  َك َّْ وِ  َعَلى فََأف ْ
َ اَ  بِِإنَاءٍ  َدَعا: )ىكذا كصلت أك كقفت بالتنوين، إال قراءهتا كصبلن  كال كقفان  ال ٭تسن  َثََلثَ  َك َّْ وِ  َعَلى فََأف ْ
 مرارو  ثبلث. ا١تعٌت تغَت مرار، ثبلث قلت لو. مرارو  ثبلث: كذلك الوقف. الوصل ىذا (فَ َ َسَلُهما ِمَ ارٍ 

. آخر معٌت ٢تا نطلب أف ٨تتاج ٚتع ميرٌة، ٚتع تكوف قد بالسكوف، مرار أما. كالتكرار العدد تقتضي بالتنوين
 فغسلهما، مرار ثبلث التكرار ٣ترد ىنا ألنو مطلوب؛ التنوين ككقفان، كصبلن  القراءة ُب طريقتك يفصل كالذم

. مرات ثبلث مرات، ثبلث ككرٯتة األصيلي نسخة كُب. منو البد ىنا التنوين. فغسلهما مرارو، ثبلث أك
   .مرات ثبلث عضو كل األعضاء يغسل أنو يعٍت كا١تقصود
َ َا َعَلى َك َّْ ِو َثََلَث ِمَ اٍر فَ َ َسَلُهَما)  غسل الكف ُب بداية الوضوء، الصواب استحبابو كنقل (فََأف ْ

، كسيأٌب ْتثها ُب باب قادـ إف شاء اهلل تعأب،  فيو الشافعي اإلٚتاع إال ُب حاالت االستيقاظ من النـو
حىت إذا كاف ُب الكفُت أذل، يعٍت زاؿ . كىو األليق؛ ألف اإلنساف يغسل يديو ٍب يتوضأ كيتمضمض

كاطمأف إٔب ٛتل ا١تاء ُب يده كإدخالو إٔب فمو كأنفو ككجهو ك٨تو ذلك، مستحب كليس بواجب غسل 
لكن ا١تسألة الفقهية إذا غسلهما، ىل يكفي ذلك عن تكرار غسلهما مع غسل اليدين . اليدين ُب البداية

. (1)﴿َوَأْيِدَيُكْم ِإَلى اْلَمَ اِفِ ﴾: بعد غسل الوجو؛ ألف اليدين من فرائض الوضوء كما تعرؼ قاؿ اهلل تعأب
 بل عند العلماء كلهم من أطراؼ األظافر من أطراؼ األصابع إٔب ا١ترفق ؛فحٌد اليد عند اٞتمهور 

 على تطلق اليد كإف كاف اصطبلحان كأكثر تداكالن . اللي ىو مفصل الساعد مع العضد، ىذه كلها ىي اليد
. الرسب ىذا يسمى الرسب ا١تفصل، ىو الذم الرسب، ُب الساعد مع يلتقي ما كىو فقط، الكف

 مرة غسلهما يكرر أف ٭تتاج ىل غسبل، فإف. فقط الكفاف ٫تا البداية، ُب اليدين بغسل فا١تقصود 

                                                 

 .         6:  ا١تائدة(1)
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 ركاية يعٍت كاف كإف اٞتمهور، رأم على اٟتاجة عدـ الصواب ٭تتاج؟ ال أـ اليدين لغسل يأٌب عندما أخرل
 أم رٝتان، اليد ضمن من ألهنما غسلهما؛ تعٌُت  البداية، ُب يغسلهما ٓب إذا لكن. أيضان  تيغسل أهنا مالك عن
. كشرعان  كلغة ا٠تلقة ُب

نَاءِ  ِفي َيِم َنوُ  َأْدَخلَ  ثُمَّ )  ا١تاء يغًتؼ إناء، من يتوضأ كاف إذا. يغًتؼ اإلنساف أف السٌنة ىكذا (اْْلِ
 كيغسل كجهو كإٔب لبلستنشاؽ، أنفو كإٔب فمو، إٔب _ اليمٌت اليد _ ا١تاء توزيع تباشر كىي اليمٌت، بيده
 كالكف القبضة يستخدـ البد اليمٌت، يده غسل أراد إذا حىت العلماء بعض قاؿ بل هبا؛ اليسرل يده يعٍت

 كسلم عليو اهلل صلى النيب ألف الوضوء؛ لتيمن تأكيدان . هبما كيغسل اليسرل على اليمٌت من يفرغ اليسرل،
. حاجة لغَت عنو ييعدؿ فبل الوضوء، ُب التيمن على كنص كضوءه، ُب شيء كل ُب التيمن ٭تب كاف

 ا١تضمضة،. بباب البخارم أفردىا الوضوء، مسائل من مسألة كل يعٍت شوفوا (َواْوتَ ْنث  َفَمْضَمضَ )
 كلذلك بباب، أفردىا مسألة كل الرجلُت، كغسل اليدين، كغسل الوجو، كغسل كاالستنثار، كاالستنشاؽ،

 رأم البخارم صحيح ندرس ٨تن ماداـ كيهمنا. باهبا ُب عنها اٟتديث مسألة لكل كنًتؾ فقهياهتا ُب نفصل
. الفقهاء بقية من غَته  فيو خالف كما كافق كما األكٔب، بالدرجة البخارم
 اآلف ٨تدد لن. األكمل الوضوء باعتباره اٟتديث نص على ىنا ٨تن لكن (َواْوتَ ْنث  َفَمْضَمضَ )

.  اهلل شاء إف فيو نتحدث باب ٢تا سيأٌب. كاجبة ا١تضمضة كىل األكجب، أيهما
 ألف تستنشق؛ حىت تستننثر أف ٯتكن ال االستنشاؽ، عن فرع كاالستنثار (َواْوتَ ْنث  َفَمْضَمضَ )
 استنشاؽ قبلو يقع أف إال ذلك ٭تصل أف ٯتكن ال. با٢تواء بقوة األنف إٔب إدخالو بعد ا١تاء نثر االستنثار

: أشياء ثبلثة عندؾ فصار. با٢تواء أخذه يعٍت طريق عن ا١تاء،
 ،كاللساف با٢تواء ٖتريكو من البد كٖتريكو، الفم ٕتويف ُب ا١تاء إدخاؿ كىي ا١تضمضة. 

 با٢تواء األنف داخل بشفطو ا١تاء أخذ كىو كاالستنشاؽ. 

 األنف كتضاعيف ٕتاكيف لتنظيف بقوة دفعو كىو االستنثار ٍب .
 مقدمة ىو ألنو منو؛ البد االستنشاؽ كإال االستنشاؽ، عن فرع باعتباره االستنثار فذكر (َواْوتَ ْنث  )
 .االستنثار

الذقن .  الوجو لغة كشرعان، حدكده من منابت شعر الرأس إٔب آخر الذقن(ثُمَّ َغَسَل َوْجَهُو َثََلثًا)
الذقن ىو العضو كىو العظم الذم ُب أسفل فك . ىو العضو، ليست ىي اللحية اليت ىي الشعر النابت
إٔب أسفلو يعٍت إٔب آخره حىت يعٍت يلتقي أك يكاد يلتقي . الفم، ٬تتمع فيو اللحياف األسفبلف، يسمى الذقن
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 الصغَت البياض خط البياض، ىو كالصدغ. األيسر صدغو إٔب األٯتن صدغو من كعرضان  .بالرقبة ىذا طوالن 
 الغالب، ُب الشعر من متجردان  األعم الغالب ُب دائمان  يكوف يكاد. اللحية شعر كمنابت األذف بُت الذم
 غسلها ٬تب اليت الوجو حدكد ىذه عرضان، األٯتن الصدغ اليمٌت األذف طرؼ فمن. أبيضان  خطان  فيبدك

 .غسل بدكف يعٍت منها جزء ترؾ ٬توز كال كتعميمها،

.  مقصود الباب اآلف التثليث ُب غسل األعضاء ثبلثان .  أيضان ألنو مقصود الباب(َثََلثاً )
 . ىنا مفعوؿ بو مثٌت (َيَدْيوِ )البد من تقدير الفعل؛ ألف .  أم كغسل يديو(َوَيَدْيوِ )

ا١ترفق ُب اللغة ىو العضو أك ا١تفصل الذم يلتقي فيو الساعد أك الذراع مع العضد،  (ِإَلى اْلِمْ فَ َقْ  ِ )
لكن قد يكوف خطأ دارج أحسن . إب ىو نسميو ٨تن ُب لغتنا ايش يسموف ىذا؟ الكوع، ىذا خطأ دارج

فيسمى ا١ترفق، كالكوع ىذا األصل الذم يسمى كوعان، ىذا ىو . من صواب يعٍت ما أحد يعرفو إال كم نفر
ًمرفقا بكسر ا١تيم، . كالرسب ىذا يسمى رسغان ككوعان، كىذا يسمى مرفقان . الكوع إذا جيت للغة، ىنا الكوع

رفق ىو ما يرتفق بو من آلة أك دابة أك متاع
ى
أما ا١تًرفق بالكسر كا١ترفقُت ىو ا١تفصل . ال تقل مىرفقا ألف ا١ت

أم ٬تب أف يبلب الوضوء إٔب أف يشمل ا١تفصل الذم ىو ا١ترفق، الذم ىو . الذم يلتقي فيو الذراع بالعضد
. التقاء الساعد بالعضد

 جاءت ُب الركاية ىنا كخلت منها أيضان ركايات أخرل (ِبَ ْأِووِ )الباء ُب كلمة  (ثُمَّ َمَسَح ِبَ ْأِووِ )
:  كاتصا٢تا بالكلمة ىو على كفق لفظ القرآف؛ ألهنا جاءت ُب القرآف ىكذا قاؿ تعأب(1)((مسح رأوو))

. (2)﴾﴿َواْمَسُ وْا ِبُ ُؤوِوُكمْ 
ْتث، اعتمد فيو على اللغة، كاللغة ىي لغة السنة كلغة القرآف ىي اللغة _ رٛتو اهلل _  كللشافعي 

:  فللشافعي ُب مسح الرأس مسألتاف. العربية، كالشافعي بارعه فيها
مسألة أف مسح بعض الرأس ٬تزئ، كحجتو الباء، حجتو الباء؛ ألف الباء عنده ُب ا١تعٌت تقتضي 

.  ىذا لو ْتث ُب ذلك. فبأم حاؿ حصل مسح الرأس ككصوؿ ا١تاء إليو، أجزأ. ا١تبلصقة
مع أف ألفاظ . الشافعي عنده أيضان استحباب، كتأكيد مسح الرأس ثبلثان أيضان : كا١تسألة الثانية

األحاديث كلها اليت نقلت كضوء النيب صلى اهلل عليو كسلم، ٓب تذكر مسح النيب صلى اهلل عليو كسلم إال 
. مرة كاحدة

                                                 

          .ككمالو الوضوء صفة باب، 331:   صحيح مسلم، رقم(1)

 .         6:  ا١تائدة(2)
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 إذف الشافعي لو ْتث ُب ا١تسألة، من جهة ىل يعمم الرأس كلو كال ٬تزئ بعضو؟ من ناحية 
. اإلجزاء يرل أنو ٬تزئ، كإف كاف يستحب التعميم اآلف ُب اإلجزاء

 طبعان فركع ا١تذىب، ١تا تدخل ُب كتب فقهاء الشافعية كالفركع، يعٍت التبعيض كىذا داخل إٔب أف 
الشافعي يبحث ْتث . طبعان ىذا بيعد. لو كصل ا١تاء إٔب ثبلث شعرات ٣تزئ. كصل ثبلث شعرات بعضهم

معتمد فيو على اللغة، نعم إذا عيمم بعض الرأس خاصة إذا عمم أكثره، أجزأ ببل شك كال يطلب الشارع 
ىذا مقصود . منك أف تتأكد من أف ا١تاء كصل إٔب كل يعٍت نقطة نقطة ُب رأسك، ىذا يعٍت ليس مطلوبان 

الشافعي، ال أف يضيق التبعيض إٔب حد أف ٨تط شعرتُت كال ثبلث شعرات كال أربع شعرات، ىذا يعٍت 
: كا١تسألة الثانية. ْتث يعٍت تفريعي بعيد عن مقاصد اإلٯتاف فيما كجدت فيما أفهم كأعلم كاهلل أعلم

التثليث ُب الرأس أسوة ببقية األعضاء، . الشافعي يرل التثليث، التثليث ُب الوضوء ليس تثليث النصارل
 جاء ىكذا (الُوُضوُء ثَلثاً ثَلثاً ):  _صلى اهلل عليو كسلم_ كحجتو ُب ذلك حجتو ُب ذلك عمـو قولو 

. (الُوُضوُء ثَلثاً ثَلثاً ): لفظان عن النيب صلى اهلل عليو كسلم
 كىذه ا١تسألة خولف فيها الشافعي من قبل العلماء تقريبان ٚتيعهم إال القليل كمنهم البخارم؛ 

، كىذا ىو الصواب الذم عليو األدلة بناءن "باب مسح الرأس مرة كاحدة"كلذلك عقد البخارم سيأٌب لنا 
.  على قاعدة فقهية مشهورة ُب باب االستدالؿ كاالستنباط

ا١تبهم ماذا . فدائمان ُب النصوص تأتيك نصوص، تارة يأتيك نص مبهم، يتوقف فهمو على النص
يقابلو ُب الشريعة ُب النصوص  ُب باب االستدالؿ؟ ُب األصوؿ ىذا عندنا مبهم، كعندنا ٣تمل، كعندنا 

.  العاـ يقابلو ا٠تاص، كاجململ يقابلو ا١تفصل، كا١تبهم يقابلو ا١تفسر ا١تبٌُت . نص عاـ
فالعمل على ا١تفسر ُب مقابلة ا١تبهم، كالعمل على ا١تفصل ُب مقابلة اجململ، كالعمل على ا٠تاص ُب 

 كاألصل ُب الفقو أف النص العاـ يبقى عامان حىت (الُوُضوُء ثَلثاً ثَلثاً ): ىنا عندنا نص عاـ. مقابلة العاـ
يأٌب ا١تخصص، كىنا جاء ا١تخصص كىو فعل النيب صلى اهلل عليو كسلم، الذم نقل كضوءه كعثماف رضي 

نقلوا كضوءه، ثٌلث ُب غسل . اهلل عنو، كابن عباس، كعبد اهلل بن زيد، كغَتىم أيضان  خارج الصحيح
اليدين، كثٌلث ُب غسل الوجو، كثٌلث ُب غسل القدمُت، كثٌلث ُب ا١تضمضة، كثٌلث ُب االستنشاؽ عليو 

. إال مسح الرأس، فإنو مسح مرة كاحدة، أقبل بيديو كأدبر هبما. الصبلة كالسبلـ
 فصار األحاديث ا١تفصلة اليت نقلت صفة الوضوء، كافقت على التثليث ُب كل ا١تواضع، كاستثنت 

فيصبح مسح الرأس ىنا نص خاص أك مفسر، يقٌدـ ُب العمل على اجململ . موضعان كاحدان كىو مسح الرأس
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 .(الُوُضوُء ثَلثاً ثَلثاً ): كىو قولو

ثبت ُب . مسألة ثانية رٔتا ضربناىا، النيب صلى اهلل عليو كسلم أمرنا أف نقوؿ مثلما يقوؿ ا١تؤذف
 كىذا يقتضي أف تقوؿ حي على الصبلة كما (1)((إذا ومعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول)): األحاديث

أليس كذلك؟ العمل على ىذا لو ٓب يأًت ا١تفسر ا٠تاص كىو النيب صلى اهلل . يقوؿ ا١تؤذف حي على الصبلة
إذا قال المؤذن اهلل أك   اهلل أك   قولوا اهلل أك   إذا قال أشهد أن   إلو إ  اهلل )): عليو كسلم قاؿ

فالعمل على .  ىنا غاير(2)((قولوا أشهد، إذا قال حي على الصَلة قولوا   حول و  قوة إ  باهلل
كىكذا يبٌت االستدالؿ الفقهي عند أكثر العلماء، كسيأٌب مزيد هبذا . ا١تفصل، كيبقى اجململ ُب بقية ا١توارد

 .ُب باب مسح الرأس مرة

 ٍب غسل رجليو يرٌشح كيقوم؛ بل كيبُت رٌد ما قد يفهم من قولو تعأب ١تا ذكر (ثُمَّ َغَسَل رِْجَلْ وِ )
﴿َواْمَسُ وْا ِبُ ُؤوِوُكْم : اهلل عز كجل الوضوء، الوضوء ذكر ُب آيتُت ُب القرآف ُب النساء كا١تائدة قاؿ اهلل

:  على إحدل القراءتُت بالعطف عطفان على الرأس، كىي قراءة ٝتعية على القراءة ىذه الثانية﴾َوَأْرُجَلُكمْ 
لكن جاءت السنة . عطفت الرجلُت على الرأس، فيقتضي مسحهما ىكذا على لفظ القرآف ﴾﴿َوَأْرُجَلُكمْ 

كلوال يعٍت فعل النيب صلى اهلل عليو كسلم، أشكل علينا . مبينة، ىذا ما يبُت لك اٟتاجة ا١تاسة إٔب السنة
. أمر كثَت ُب الدين كلو

على .  فالسنة كظيفتها تفسر القرآف، كتبينو، كتوضحو، كرٔتا تستقل بتأسيس حكم جديد حىت
قواعد أىل السنة، كبالتإب هبذا ييرد قوؿ من قاؿ أنو ييكفى أك ييكتفى ُب الرجلُت با١تسح أخذان على ىذه 

ىذا فعلو كانضاؼ إليو، كسيأٌب معنا أيضان باب . القراءة؛ ألف فعل النيب صلى اهلل عليو كسلم منع ذلك
مستقل باب غسل الرجلُت، ليؤكد البخارم على ا١تسألة حديث عبد اهلل بن عمر بن العاص، ١تا أدركهم ُب 

، فوجدىم يعٍت مستعجلُت ُب الوضوء، كقد أرىقتهم الصبلة أم دخل "كتاب العلم"الغزكة كقد مٌر معنا ُب 
كقتها كيكاد ٮترج، فصاركا يسمحوف على ظهور أقدامهم، فسمعوا النيب صلى اهلل عليو كسلم يصرخ بأعلى 

 فدؿ على أف الرجلُت (3)((ويل لألعقاب م  النار)): صوتو؛ ألف ا١تسألة خطَتة تتعلق بالوضوء كالصبلة
                                                 

 لو اهلل يسأؿ ٍب كسلم عليو اهلل صلى النيب على يصلي ٍب ٝتعو ١تن ا١تؤذف قوؿ مثل القوؿ استحباب باب، 577:  صحيح مسلم، رقم(1)
. الوسيلة

 لو اهلل يسأؿ ٍب كسلم عليو اهلل صلى النيب على يصلي ٍب ٝتعو ١تن ا١تؤذف قوؿ مثل القوؿ استحباب باب، 578:  صحيح مسلم، رقم(2)
. الوسيلة

 .القدمُت على ٯتسح كال الرجلُت غسل باب، 158:  صحيح البخارم، رقم(3)
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. ٬تب غسلهما
كيف ٩ترجها؟ ألف ىذا قرآف قراءة ٝتعية سبعية " كأرجًلكم"كيف ٩ترج قراءة :  بقي السؤاؿ العلمي

نعم، لكنو قد يأٌب ُب : اٞتواب. متواترة، ك١تاذا عطفت على الرأس؟ العطف من التوابع ُب اللفظ كا١تعٌت
يأٌب كثَتان، يأٌب كثَتان تابع ُب اللفظ دكف ا١تعٌت، كيسمونو ا٠تفض . مواضع تابعان ُب اللفظ دكف ا١تعٌت

باجملاكرة، أك النصب باإلتباع للتسهيل على اللساف، كيكوف ٤تلو اإلعرايب غَت ذلك، كيكوف ٤تلو اإلعرايب 
. غَت ذلك

 ٔتعٌت لفظة أك كملة تكوف ٥تفوضة، تأٌب بعد كلمة حقها اإلعرايب الرفع أك النصب، فتخفض تبعان 
ُب اللفظ فقط، يسمى ا٠تفض باجملاكرة أك ا٠تفض باإلتباع، كلو شواىد ُب القرآف على بعض القراءات ليس 

كمنو قولو تعأب على قراءة ٭تِت . على القراءات السمعية، من القراءات الشاذة لكن ٭تتج هبا يعٍت ُب ذلك
ِة اْلَمِت  ُ : بن كثاب ُب سورة ِة  ُب اآلية اليت ُب الذاريات ىذه ﴾﴿ُذو اْلُقوَّ ﴿ِإنَّ اللََّو ُىَو ال َّزَّاُق ُذو اْلُقوَّ

يعٍت ذكركا ٢تا شواىد مبحوثة ُب . ، كإال حقها ا٠تفض، حقها ا٠تفض"ذك" القوةي رفعها إتباعان لػ(1)﴾اْلَمِت  ُ 
. ٤تلها، ليس اآلف موضع استقصائها

عطفان على " كأرجلىكم: "إتباعان ُب اإلعراب ُب اللفظ دكف ا١تعٌت، ك٤تلها" كأرجًلكم: " فا٠تفض ىنا
. ا١تغسوالت ال عل ا١تمسوح

 الكعبُت ىو العظماف الناتئاف ُب ملتقى القدـ مع (ثُمَّ َغَسَل رِْجَلْ ِو َثََلَث ِمَ اٍر ِإَلى اْلَكْع َ ْ  ِ )
البد من إدخاؿ ىذين العظمُت الناتئُت ضمن الغسل، ىذا اٟتد . الساؽ، كالبد من إدخا٢تما ضمن الغسل

ت لغ )): كمن بالب حىت شرع ُب الساقُت فبل بأس بذلك، كقد مٌر معنا ذلك ُب حديث أيي ىريرة. اجملزئ
.       (2)((ال ل ة م  المؤم  ح ثما ي لغ الوضوء

.  أم عثماف رضي اهلل عنو(ثُمَّ قَالَ )
 بعد أف توضأ عثماف ىذا الوضوء السابب الكامل ( _َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولَّمَ _ قَاَل َرُووُل اللَِّو )

ا١تثلث ُب األعضاء، قاؿ نقل عن النيب صلى اهلل عليو كسلم ىذه البشرل العظيمة كىذا الثواب الكبَت 
: فقاؿ

مثل " كرٔتا يأٌب ُب ألفاظ أخرل (َنْ وَ )ىنا .  اختلفت األلفاظ ىنا(َمْ  تَ َوضَّأَ َنْ َو ُوُضوِئي َىَذا)

                                                 

 .58:  الذاريات(1)
. الوضوء يبلب حيث اٟتلية تبلب باب، 368:  صحيح مسلم، رقم(2)
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أم من حرص على أف يتوضأ كضوءان يشابو فيو كضوء النيب صلى اهلل " من توضأ كضوئي ىذا"أك " كضوئي
. عليو كسلم من كل كجو قدر ا١تستطاع

 ىذا إحدل األدلة الدالة كما حررناه ُب درس سابق على استحباب الصبلة بعد (ثُمَّ َصلَّى)
. كتكوف الصبلة تسمى صبلة الوضوء. الوضوء، كلو ٓب يكن كقت صبلة

ٝتعت خفق نعليك ُب اٞتنة فبما :  كقد مر معنا اٟتديث قصة النيب مع ببلؿ كثنائو عليو ١تا قاؿ
كذكرت لكم أف ىذا من أفعاؿ النيب عليو الصبلة . سبقتٍت، فذكر لو أنو ما توضأ كضوءان إال صلى بو ركعتُت
.  كالسبلـ، كذكرنا دليلو ُب درس سابق كىذا يؤكد ىذا

 كلو ٓب يكن كقت صبلة، كنستثٍت فقط الثبلث أكقات اليت (َمْ  تَ َوضَّأَ َنْ َو ُوُضوِئي َىَذا ثُمَّ َصلَّى)
. هنينا عن الصبلة فيها هنيان مؤكدان، كىي كقت طلوع الشمس، ككقت غركهبا، ككقت تعامدىا حىت تزكؿ

 .  ىذا يدؿ على أهنا صبلة نافلة بالفعل، مقصودة للوضوء ال غَت(ثُمَّ َصلَّى رَْكَعتَ ْ  ِ )
أنت قد تعجز .  طبعان استثٌت العلماء ا٠تطرات اليت هتجم على اإلنساف(َ  ُيَ دُّْث ِف ِهَما نَ ْ َسوُ )

لكنك غَت معذكر ُب ىذا ا١توضع على . كأنت عاجز أف تدفع أف ٮتطر عليك شيء، كقد يستحيل فعلو
األقل، كُب الصبلة كلها ينبغي أف يكوف كذلك، أال ٕتتهد أف تدفع ا٠تواطر عن ذىنك كالوساكس عن 

. قلبك، حىت يعٍت ٖتسن صبلتك يعٍت، كلتحصل الفضيلة
 فأنت مطالب هبذا اٞتهاد، أف ٕتاىد خطرات النفس ككساكس الشيطاف؛ ألف الشيطاف حريص 

على أف يفتح لك ا٠تطرات من ىنا كمن ىنا كمن ىنا، كيذكرؾ ما ٓب تذكر؛ ألف لو ىدؼ أف يشغلك عن 
فإذا كقع . أنو ليس لك من صبلتك إال ما عقلت، كصبلتك رأس مالك_ قاتلو اهلل _ صبلتك؛ ألنو يعلم 

النقص ُب رأس مالك، كيف تطلب الربح؟ فُت ٬تيء الربح؟ تاجر فاشل أنت، رأس ا١تاؿ منهوب، تطلب 
.  ما ٯتكن ىذا. الربح كأنت ما أنت عارؼ كيف ٖتفظ رأس ا١تاؿ

إذا نودي بالصَلة تولى الل طان ولو ض اا فإذا قضي التأذي  )): يقوؿ عليو الصبلة كالسبلـ
أق ل فإذا ثوب بالصَلة أدب  الل طان ولو ض اا فإذا قضي التثويب أق ل ف دخل ب   اْلنسان وب   

 حىت يضل أحدكم ال يدرم ىي ركعتُت (1)((صَلتو ويقول لو اذك  كذا اذك  كذا لما لم يك  يذك 
نسأؿ اهلل العافية . صلى، ثبلثة، سبعة عشر، قرأ اإل٧تيل، قرأ التوراة، قرأ غٌت ما يدرم شو سول ُب الصبلة

. لنا كلكم

                                                 

. ٝتاعو عند الشيطاف كىرب األذاف فضل باب، 585:  صحيح مسلم، رقم(1)
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 اإلنساف ٬تب عليو ىذه الصبلة يعٍت ما ٖتصل لك ا١تغفرة العظيمة ىذه، كىذا يدلك شوؼ على 
أف ألف الثواب ا١ترتب، غيفر لو ما تقدـ من ذنبو، فيدؿ على أف أمر عظيم، كىي ليس ٣ترد ركعتاف يعٍت 

ال، ركعتاف فيهما جهاد كمناضلة مع الشيطاف ُب دفع الوساكس، كإال ا٠تطرات البد . تركعهما كيفما اتفق
لكن ال يعجز أال يدافعها كيستحضر صبلتو، كيتقي ربو، . ٖتصل، كيعجز اإلنساف أال ٗتطر لو ا٠تطرات

: فهنا الصبلة مشركطة. كيدافع كساكس الشيطاف قدر ا١تستطاع لعلمو أنو ليس لو من صبلتو إال ما عقل
 ما ىي النتيجة؟ (َ  ُيَ دُّْث ِف ِهَما نَ ْ َسوُ )

َم ِمْ  َذْنِ و) طهارة، . ىذا ثواب كبَت كجليل كعظيم كىائل؛ ألف العمل عظيم ككبَت (ُغِ َ  َلُو َما تَ َقدَّ
ككضوء سابب، كصبلة فيها جهاد للنفس كخطراهتا ككساكسها، كللشيطاف، ك٨تو ذلك، يظفر ا١تؤمن بعد ىذا 

َم ِمْ  َذْنِ و): اٞتهاد كىذه العبادة اٟتسنة اٞتميلة الطيبة ا١تباركة هبذه ا١تنقبة . (ُغِ َ  َلُو َما تَ َقدَّ
ىذه تنتظم ٚتيع الذنوب فيدخل كبائرىا كصغائرىا؟ أـ أهنا خاصة ٔتا يعٍت  (ما)كىنا ْتث ىل 

٬ترم من اإلنساف من ا٢تنات، من إطبلؽ نظر، أك ٝتع، أك كبلـ، أك ٨تو ذلك حاشى الكبائر؟ 
فإف صبلة ركعتُت نافلة، ليست .  اللفظ يقتضي األكؿ، لكن ا١تقيدات النصية األخرل تقتضي الثا٘ب

أليس كذلك؟ كليست بأبلب من اٞتمعة، كليست بأبلب مثبلن من قياـ . بأبلب من صبلة الفريضة نفسها
الصَلة إلى الصَلة والجمعة إلى الجمعة ورمضان )):  _عليو الصبلة كالسبلـ_ رمضاف، كمع ذلك قاؿ 

 (2)((إذا اجتن   الك ائ )):  قيدىا((ك ارة لما ب نهما)) ((والعم ة)):  كُب ركاية(1)((إلى رمضان
إذا اجتنبت : يقوؿ. فاجتناب الكبائر مطلوب، كإف كاف أعجبٍت ابن أيب ٚترة دائمان يذكر أشياء ٚتيلة

يعٍت . يعٍت كصف خربم ال كصف طليب، كإف كاف يبدك أنو طليب. الكبائر، كصف تقريرم ال كصف طليب
. كأنو يقوؿ لك إذا أردت اجتنب الكبائر

يقوؿ ما فيو مؤمن أصبلن يصلي ك٭تسن صبلتو كيفعل كبائر أصبلن؛ ألنو لو .  ابن أيب ٚترة يقوؿ ال
.  فعل الكبائر معناه صبلتو كلها يركح يشوؼ كيف صلى

انتبهتوا كلبل ال؟ يسمى . لو صلى صبلة حقيقية فعبلن، ىذا مقصود الشرط التقريرم ا٠تربم الوصفي
ال تكاد ٕتد مؤمن يتوضأ مثل ىذا : ٔتعٌت يقصد أف يقوؿ. التقريرم، كيسمى ا٠تربم، كيسمى الوصفي

الوضوء، ك٭ترص على أف يصلي بعد كل كضوء، كيصلي هلل صبلة خاشعان منيبان فيها ال ٭تدث فيها نفسو، 

                                                 

  (.214 رقم ، 1/418 )مكالًتمذ ،( 233 رقم ، 1/209 )كمسلم ،( 9186 رقم ، 2/400 )أٛتد أخرجو (1)
  (.214 رقم ، 1/418 )مكالًتمذ ،( 233 رقم ، 1/209 )كمسلم ،( 9186 رقم ، 2/400 )أٛتد أخرجو (2)
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ىذا . ك٬تاىد شيطانو ُب صبلتو، ليس للشيطاف عليو سبيل رٔتا حىت ُب كثَت من الصغائر فضبلن عن الكبائر
. يسمونو الوصف التقريرم أك الوصف اإلخبارم

 ٚتيل جدان، كإف كاف يعٍت ظاىر الكبلـ أنو يعٍت ليس ىناؾ عصمة ألحد أف يقع ُب الكبائر إال 
. األنبياء، لكن تقريبان ىذا ىو الصحيح

ما معٌت تنهى عن الفحشاء كا١تنكر؟ ىنا تنهى ٔتعٌت ٘تنع؛ ألف .  كاهلل أخرب عن الصبلة أهنا تنهى
.. طليب كأف أقوؿ لك أنا ال تفعل كذا، قد تستجيب كقد. النهي إما أف يكوف كصفي كإما أف يكوف طليب

 (1)﴾﴿َوَحَ اٌم َعَلى قَ ْ يٍَة َأْىَلْكَناَىا أَن َُّهْم َ  يَ ْ ِجُعونَ : لكن فيو شيء يسمى يعٍت الوصف ا١تنعي مثل قولو
. ال يرجعوف، من مات ال يرجع. ىكذا اآلية؟ إيش معٌت حراـ؟ يعٍت كيف أنتم تبغوف ترجعوف لكن حراـ

كإال كاف من مات كاف عنده خيار أف . كصف حراـ يعٍت ٦تنوع، تقدير هلل عز كجل من مات ال يرجع
.  يرجع، يعٍت كاف فرعوف موجود إٔب اآلف

قد تستجيب . حراـ ليس التحرٙب الذم ىو تفهمو أنت الذم ىو ا١تنع الطليب، يعٍت ال تفعل كذا
لكن الوصف الذم يسمونو ا٠تربم . النهي ال يقتضي بالضركرة كقوع األمر. فبل تفعل، كقد ٗتالف فتفعل

. يعٍت ٦تنوع" حراـ على"أك التقرير الوصفي، 
ٔتعٌت لو صليت .  ىنا تنهى أكثر التفاسَت على أف النهي ىنا ٔتعٌت ا١تنع التقريرم، ليس ٔتعٌت الطلب

صبلة فعليان، صبلة كما أمر اهلل، ككما سٌن رسوؿ اهلل عليو الصبلة كالسبلـ بطهارهتا كخشوعها، ىذه 
الصبلة تولد لدل ا١تؤمن يعٍت حصوف إٯتانية، كقناعات ال ٯتكن يفعل حىت كثَت من الصغائر فضبلن عياذا 

. باهلل موبقات ككبائر
فمن ٓب تنهو صبلتو دؿ على أف صبلتو ىذه يعٍت أشبو بالرياضة .  ىذا األقرب ُب أف الصبلة تنهى

ىذا كيف تنهاه عن الفحشاء . ٮتفق رأسو كيرفعو، كلو قرأ اإلماـ اإل٧تيل ما درل عنو. منها إٔب العبادة
كا١تنكر ىذا؟ 

فأصبحت يعٍت .  الصبلة ليس ٢تا رصيد إٯتا٘ب، كال ٖتدث ُب قلبو نوران، كال حبوران، كال كذا، كال كذا
. بالفعل تتحوؿ تدر٬تيان إٔب ٣ترد يعٍت كلفة تلقى عن الظهر، كال شيء كراء ذلك

ىذا معناه .  ال ىنا اٟتديث عن صبلة ٢تا شرط معُت، ىي ُب اٟتقيقة غفر لو إذا اجتنبت الكبائر
ٔتعٌت أنك إذا فعلت ىذه الصبلة على مراد اهلل كفعل رسوؿ . كصف تقريرم كما يريد ابن أيب ٚترة يفهمنا

                                                 

 .95:  األنبياء(1)
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من ٙتراهتا أنك لن تقع ُب الكبائر، فبالتإب تبقى . اهلل عليو الصبلة كالسبلـ، ىذه حصانة إف شاء اهلل
. ا٢تانات اليت ىي من طبع البشر كالبد لنا منها، تنسحق كتزكؿ إف شاء اهلل هبذه األعماؿ اٞتليلة العظيمة

 فهذا ىو ا١تعٌت، فبلبد من اجتناب الكبائر إما هنيان كالنهي على بابو، كإال كصفان تقريريان إذا كانت 
صبلتك بالفعل صبلة مؤمن صادؽ، يعٍت يستحضر كقوفو بُت أيدم اهلل سبحانو كتعأب ُب صبلتو، ليس 
. ٣ترد خفق رأس ككضعو، كالقلب يلهو ىنا كىناؾ يعٍت ُب البيع كالشراء، كمشاريع كاملة يقيمها ُب ذىنو

فبالتإب سيقع ُب . كإذا انتهى من الصبلة، تبخر كل شيء، كخسر ال مشاريع حقيقية، كال صبلة، كال عبادة
. الكبائر قطعان، سيقع ُب الكبائر

كإف كاف فقهيان . من ٓب تنهو صبلتو عن الفحشاء كا١تنكر فبل صبلة لو:  كىذا فهم الصحابة ١تا قالوا
إيش معٌت ال صبلة لو؟  . صلى صبلة ٣تزية. يقوؿ أجزأتو الصبلة

كىذه . الصبلة ال تولد ىذا اليقُت، كال تولد ىذه اٟتصانة، ال تسجلها صبلة ُب رصيدؾ اإلٯتا٘ب
ينص ف ال جل م  صَلتو ولم يكتب لو )): إحدل ا١تعا٘ب اليت ٛتل عليها قوؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم

 عشرىا، عشر الصبلة إيش يسوم أماـ شهوات، ((عل ىا)):  إٔب أف قاؿ(1)((إ  نص ها ثلثها ربعها
كببلء عظيم؟ ينطمس كلبل ال؟ 

كيف تتقيها؟ إذا كاف النيب عليو الصبلة كالسبلـ كىو من .  ظلمات شبهات، كظلمات شهوات
. ليو؟ ألف ىي ا١تفزع ىي الرصيد. ىو إذا حزمتو األمور، كدا٫تتو ا٠تطوب، فزع إٔب الصبلة

نسأؿ اهلل . كالعشر يعٍت أقل شهوة يركح معها، خلي عاد الكبائر.  الرصيد ىذا ضاع، بقي عشره
ىذا ىو ا١تعٌت ٬تب أف نفهم ىذا، كاستحضركا ىذا ا١تعٌت ُب كل النصوص الشرعية اليت . العافية لنا كلكم

 ما أف تظن ا١تسألة سهلة، جيت عند ا١تغسل، لطشت توضيت، (ُغِ َ  َلُو َما تَ َقدَّمَ ): تأٌب ٔتثل ىذا األمر
لو كانت األمور هبذه السهولة، جهنم خبلص . ركعت ركعتُت، كىذا كخبلص غفر لو ما تقدـ من ذنبو

. تقفل ما فيو أحد يدخل النار
لذلك جاء فيو زيادة ُب كتاب الصياـ ُب حديث ٛتراف عن عثماف من .  ال، ليست هبذه السهولة

يعٍت ال تظن األمر يعٍت كل .  ىو الرسوؿ يقوؿ ذلك(2)((  ت ت وا)): كبلـ النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ
ال تغًت، انتبو، األمر عظيم ٭تتاج ٣تاىدة أكالن داخل . ركعتُت تصليهما كيفما اتفق، تولد لك ىذه ا١تغفرة

                                                 

. 1649:  مسند أيب يعلى، رقم(1)
 .5953:  صحيح البخارم، رقم(2)
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أصبلن إذا اجتنب الكبائر، كاالجتناب . الصبلة نفسها، لتكوف الصبلة نفسها حصنان حصينان عن الكبائر
ىكذا ٬تب أف نفهم، . إخبارم تقريرم ال اجتناب طليب، يتولد من ذلك إف شاء اهلل مغفرة بقية السيئات

كأسوأ من ىذا سوءان ما رٔتا عندما يسمع بعض الناس مثل ىذه . لذلك ال تغًت، كال ٬تب أف نغًت
 ىو مقرر يركح حاط نفسو خبلص مقرر أنو يفعل ما يريد، كما يشتهي، (( العم ةىالعم ة إل)): األحاديث

كيركح يأخذ لو ركعتُت يطوؼ ٭تـر من جدة نصف ساعة، لطش لو سبعة أشواط حوؿ الكعبة، ٯتكن 
السبع أشواط ا١تعاصي فعلها ُب النظر أكثر ٦تا فعلها ُب السفر، كراح كسعى كحس أف ا١توضوع خبلص كما 

.  مساحة ٯتسح ىكذا
ىذا ىو الغركر كالتغرير . ىذا عبث بالشريعة، كتبلعب ْترمات اهلل، كتقرير مسبق؛ ألنو ضمن

فا١تؤمن ٬تاىد نفسو ُب الذنوب كا١تعاصي، يتقيها قدر ا١تستطاع، ك٬تاىد نفسو ُب اٟتسنات . بالنفس بعينو
.  كاألفعاؿ كالصاٟتات، كالصلوات على كجو ا٠تصوص

فهذا ىو الذم ٖتصل لو إف شاء اهلل يعٍت ىذه األمور، كتتولد عنده اٟتصوف اإلٯتانية الذم ٖتفظو 
كىذه إحدل معا٘ب قولو تعأب ُب دعاء، كراجعوا ىذا التفسَت الليلة، دعاء ا١تبلئكة للمؤمنُت . بإذف اهلل

﴿الَِّذيَ  َيْ ِمُلوَن اْلَعْ َش َوَمْ  َحْوَلُو ُيَس ُّْ وَن ِبَ ْمِد رَبِّْهْم : الذم سجلو اهلل ُب القرآف ُب سورة أكؿ غافر
كيف يقيك اهلل السيئات؟ (  2)﴾﴿َوِقِهُم السَّ َّْئاتِ :  إٔب أف قالوا(1)﴾َويُ ْؤِمُنوَن ِبِو َوَيْستَ ْ ِ ُ ونَ 

يقيك مغبتها بغفراهنا يـو : كالتفسَت الثا٘ب.  يقيك أال تفعلها كال تقع فيها، ىذا أحد التفسَتين
على التفسَت األكؿ كىو يقتضيو اللفظ كعليك كبلـ كثَت من ا١تفسرين، كيف يقيك اهلل السيئات؟ . القيامة

كىذا البد إذا أنت أحسنت الصبلة، كٌلد  ﴾﴿َوِقِهُم السَّ َّْئاتِ .  البد تقدـ شيء، البد تقدـ شيء
. ما تظن ىكذا أنت يقيك اهلل السيئات ىكذا. لك ذلك اإلٯتاف كاليقُت، فوقاؾ اهلل السيئات بفعل منك

البد من ٣تاىدة الشيطاف، ك٣تاىدة النفس، ىذا إٯتاف كعمل صاّب، كاتقاء لشهوات كشبهات كأمور 
فإذا دخلها . يعٍت ٖتتاج إٔب رصدم إٯتا٘ب عإب جدان، كالصبلة أحد أىم مولدات ىذا الرصيد .عظيمة

إذا ما فيو صبلة كيف يتقي الشبهات ىذا؟ ككيف يتقي الشهوات؟ . ا٠تلل، انتهى األمر
 مسلم يقوؿ أنا مسلم كىو ال يصلي، كيف ىذا كيف حاط نفسو مسلم، ما يسجد لربو، كال 

. أعوذ باهلل من الشيطاف الرجيم، فنتقي اهلل ك٨تذر. يركع، كيريد ما ٭تصل لو، ما ٭تصل أبدان 

                                                 

 .7:  غافر(1)
 .9:  غافر(2)
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 كعثماف ُب اللفظ الثا٘ب كىو اٟتديث ا١تعلق ((  ت ت وا)): يقوؿ_ صلى اهلل عليو كسلم _  النيب 
يعٍت رٔتا فهم عثماف أف بعض الناس سينزلوف مثل ىذا اٟتديث ُب ( آيَةٌ  َلْوَ  ): الذم سيأٌب بعد ىذا قاؿ

غَت منزلتو، يستهونوف الذنوب، ٍب فجأة يستهونوف الكبائر، يركح يز٘ب، كيركح يشرب ٜتر، كيركح كذا ك٬تي 
. يصلي ركعتُت زم كجهو، يبغي مغفرة الذنوب

يظن ركعتُت يصليها كيفما اتفق، كال عمرة .  ما يصلح، ٍب يستهونوف رٔتا ما ىو أعظم من ذلك
.  لكنو ليس هبذه السهولة. لو كاف األمر هبذه السهولة، ٢تاف األمر. يؤديها كيفما اتفق، أهنا خبلص

 ألنو يعلم ؛لوال آية ُب كتاب اهلل ما حدثت هبذا اٟتديث: عثماف خشي أف يفهم الناس ىذا فقاؿ
كىي كما . أنو سيأٌب أقواـ ينزلوف ىذه األحاديث ُب غَت مناز٢تا البلئقة هبا، كيفهموهنا على الوجو ا٠تاطئ

م  قال   إلو إ  اهلل صدقاً م  )): منع العذر الذم منع معاذ ١تا ركل حديث النيب صلى اهلل عليو كسلم
. (1)((قل و دخل الجنة

 سكت ما حدث بو معاذ إال عند موتو، يظن أف بعض الناس قد يفهموف ذلك على غَت بابو، 
ال، . يظنوف أنو يقوؿ ال إلو إال اهلل كخبلص ك٬تلس ىكذا، يشرب شام كيفعل ما يريد كيدخل اٞتنة ىكذا

كال ينز٢تا ُب مناز٢تا إال األتقياء، كالعلماء، كالفا٫تُت عن اهلل، كا١تتقُت . تينزؿ ُب مناز٢تا. ما تفهم األمور ىكذا
 كالنيب صلى اهلل عليو (2)﴾﴿َوَ  يَ ُ  َّنَُّكم بِاللَِّو اْلَ ُ ورُ . أما الذم يريد يغرر بنفسو كٮتدعها، فذلك شأنو. هلل

ىذا ما ٯتكن أف يقاؿ ُب مثل ىذا .  انتبو، فبل تنزؿ ىذا ُب غَت ا١تنزلة البلئقة بو((  ت ت وا)): كسلم قاؿ
 .الباب

معلش فيو .  ىو نفسو إبراىيم بن سعد، ىذا ا١توضع حقيقة ٭تتاج كبلـ كثَت(َوَعْ  ِإبْ َ اِى مَ ): ٍب قاؿ
أشكل موضع ُب الصحيح . قضايا إسنادية نرجئو إٔب اٞتلسة القادمة إف شاء اهلل؛ ألف ا١توضع مشكل جدان 

كسأذكر لكم كجو إشكالو كاٞتواب عنو إف شاء اهلل ُب درسنا القادـ، حىت يكوف ىناؾ يعٍت . كلو ىو ىذا
.  إغراءات تأتوف ُب الدرس القادـ

كفقنا اهلل كإياكم بالعلم النافع كالعمل الصاّب، كاٟتمد هلل رب العا١تُت كصلى اهلل كسلم على نبينا 
.  ٤تمد كآلو كصحبو أٚتعُت كالسبلـ عليكم كرٛتة اهلل كبركاتو

 

                                                 

.    59/128ص 1ج البخارم صحيح (1)
.    33:  لقماف(2)
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 الدرس التاسع
 
 

بسم اهلل الرٛتن الرحيم، إف اٟتمد هلل ٨تمده كنستعينو كنستغفره، كنعوذ باهلل من شركر أنفسنا 
كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال . من يهده اهلل فبل مضل لو، كمن يضلل فبل ىادم لو. كسيئات أعمالنا

شريك لو، كأشهد أف نبينا ٤تمدان عبده كرسولو، صلى اهلل عليو كعلى آلو كأصحابو كأزكاجو كأتباعو كسلم 
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 .تسليمان كثَتان 

 : أما بعد

ما زاؿ اٟتديث متصبلن ُب كتاب الطهارة من اٞتامع الصحيح، لئلماـ أيب عبد اهلل البخارم رٛتو 
اهلل، كُب باب الوضوء ثبلثان ثبلثان، تدارسنا ُب الدرس السابق حديث عثماف رضي اهلل عنو ُب صفة كضوء 

َمْ  تَ َوضَّأَ ): قاؿ_ صلى اهلل عليو كسلم _ النيب صلى اهلل عليو كسلم، الذم ختمو عثماف بقوؿ عن النيب 
َم ِمْ  َذْنِ وِ   كتكملنا على ىذا (َنْ َو ُوُضوِئي َىَذا ثُمَّ َصلَّى رَْكَعتَ ْ ِ  َ  ُيَ دُّْث ِف ِهَما نَ ْ َسُو ُغِ َ  َلُو َما تَ َقدَّ

 .تفصيبلن 

لكنو ٥تتلف ُب سياقو كُب أيضان .  ٍب أكرد البخارم بعد ىذا اٟتديث، حديثان آخر عن عثماف أيضان 
 :فقاؿ البخارم. متنو

قَاَل َصاِلُح ْبُ  َكْ َساَن قَاَل اْبُ  ِشَهاٍب َوَلِكْ  ُعْ َوُة ُيَ دُّْث َعْ  ُحْمَ اَن : َوَعْ  ِإبْ َ اِى َم قَالَ )
ثْ ُتُكُموُه َوِمْعُ  النَِّ يَّ َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم  ُثُكْم َحِديثًا َلْوَ  آيٌَة َما َحدَّ فَ َلمَّا تَ َوضَّأَ ُعْثَماُن قَاَل َأَ  ُأَحدّْ
َنُو َوبَ ْ َ  الصَََّلِة َحتَّى  يَ ُقوُل َ  يَ تَ َوضَّأُ رَُجٌل ُيْ ِسُ  َوُضوَءُه أو ُوضوَءه َوُيَصلّْي الصَََّلَة ِإ َّ ُغِ َ  َلُو َما بَ   ْ

 .({ِإنَّ الَِّذيَ  َيْكُتُموَن َما أَنْ َزْلَنا ِمْ  اْل َ   َّْناتِ }ُيَصلّْ َ َها قَاَل ُعْ َوُة اآْليََة 
كىذا البحث ىو عبارة . ىنا يعٍت ُب اٟتقيقة ْتث طويل قليبلن، لكن أحاكؿ أ٠تصو تلخيصان شديدان 

 ىل الواك كاك (َوَعْ  ِإبْ َ اِى مَ ): عن اختبلؼ كبَت عند ا١تعتنُت بصحيح البخارم ُب ىذا ا١توضع؛ كىو قولو
كىذا يعٍت اٟتكم هبذا السند الثا٘ب، ىذا . عاطفة، فيعطف البخارم ىذا السند على السند الذم قبلو

حدثنا عبد : باالتصاؿ كإحالتو على السند األكؿ، فيحق لك بناءن على ذلك أف تقوؿ كأف البخارم يقوؿ
 .العزيز األكيسي عن إبراىيم بن سعد قاؿ، قاؿ صاّب بن كيساف

 كىذا باعتبار الواك عاطفة، كأف ىذا السند معطوؼ على السند الذم قبلو، فييحكم لو باالتصاؿ 
 . كأنو من األحاديث ا١تسندة ُب صحيح البخارم

كٕتدكف ْتثو مفصبلن . ىذا القوؿ ىو الذم انتصر لو الشارح اللي ىو اٟتافظ بن حجر عليو رٛتة اهلل
 .، كىو كتاب اعتٌت با١تعلقات ُب الصحيح"تغليق التعليق"ُب كتاب 

 كاعتماد اٟتافظ بن حجر على اٟتكم لو باالتصاؿ أف غَت البخارم كمسلم ُب الصحيح، كأبو 
داككد أيضان ُب السنن، كغَت٫تا أخرجوا ىذا اٟتديث من طريق عبد العزيز األكيسي شيخ البخارم، بنفس 

 . السند إٔب إبراىيم، إٔب صاّب بن كيساف، إٔب ابن شهاب، إٔب عركة
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كلكن اٟتقيقة يعٍت . فبٌت على ىذا اٟتافظ أف البخارم يعٍت عطف ىذا على ىذا، كحكم باالتصاؿ
 .كقدماء ا١تعتنُت باٞتامع الصحيح، خاصة أصحاب ا١تستخرجات. أف األمر خبلؼ ذلك

تذكركف ىذه؟ .  كأنا ذكرت ُب دركس سابقة أف صحيح البخارم كضعت عليو ثبلث مستخرجات
. مستخرج أيب بكر اإلٝتاعيلي، كمستخرج أيب نعيم األصبها٘ب، كمستخرج أيب بكر الربقا٘ب. ما تذكركف ىذه

ككبل ىؤالء الثبلثة جزموا بأف ىذا ا١توضع معلق كليس متصل، كأف البخارم قصد تعليقو، كسبب ذلك أف 
كىعىٍن ًإبٍػرىاًىيمى قىاؿى ): ُب السند علة، علة كىي عدـ االتصاؿ، كصيغة السند تدؿ على ذلك؛ ألنك ١تا تقرأ

ىذه صيغة انقطاع كليست صيغة اتصاؿ؛ ألف ا١تعموؿ بو ُب األسانيد أف الراكم إذا  (قىاؿى صىاًلحي ٍبني كىٍيسىافى 
، "حدثنا"، "ٝتعت: "كأف يقوؿ. حدث بشيء ٝتعو من شيخو، أف يأٌب بأحد الصيب الدالة على االتصاؿ

 ".عن صاّب بن كيساف: "، أك على أقل تقدير يأٌب بالعنعنة"قاؿ ٕب"، "حدثٍت"

ىذه العنعنة، . كمن شركطها أف يكوف الراكم غَت مدلس.  كالعنعنة ٖتمل على االتصاؿ بشركطها
 .(قَاَل قَاَل َصاِلُح ْبُ  َكْ َسانَ )فهنا حىت العنعنة غَت موجودة؛ إ٪تا 

 فيحتمل أف إبراىيم بلغتو ىذه الكلمة أك ىذه اٞتملة عن صاّب بن كيساف، أك ٝتعها من شخص 
 .كفرؽ بُت أف تنسب كأف تركم. عنو فنسبها إليها نسبة، كٓب يرًكىا عنو ركاية

، ىل أنا أسند لو؟ كال أركم عنو؟ كال انقل "قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: " يعٍت ١تا أنا أقوؿ
لكن أنقل، . أنا ٓب أرًك؛ ألف بيٍت كبينو مسافة زمنية ىائلة جدان . عنو؟ الناقل شيء كا١تسند الراكم شيء آخر

أين أنت كأين شيخ اإلسبلـ ابن تيمية؟ بينكم ". قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية. "أنقل علمان، أنقل فائدة
ىل ٭تمل ىذا على السماع أك على االتصاؿ ُب علم . ، ىذا نقل يسمى"قاؿ الشافعي. "ٙتانية قركف

 .األسانيد؟ ال

 فإذا قاؿ الراكم حىت لو كاف ثقة قاؿ فبلف، ىذا ٭تتمل أف يكوف ببلغان بلغو، خصوصان إذا ٓب 
فإف إبراىيم بن سعد، يعٍت بالكاد ذيكر فيمن أدرؾ صاّب بن كيساف . يعرؼ بالسماع عنو كهذا ا١توضع

 . بالكاد، حىت قالوا بعضهم جـز بأنو ٓب يدركو، كٓب يرًك عنو شيئان 

قَاَل ):  ككذلك(قَاَل قَاَل َصاِلُح ْبُ  َكْ َسانَ ): فهذا يقطع للباحث بعدـ االتصاؿ ُب ىذا ا١توضع
 . ىذا كإف كاف صاّب بن كيساف ركل بعض اٟتديث عن الزىرم، كإف كاف ىو أكرب منو سنان (اْبُ  ِشَهابٍ 

ىو صاّب بن كيساف ا١تد٘ب أبو ٤تمد، أعلى طبقة، كأكرب سنان من .  صاّب بن كيساف أعلى طبقة
 . الزىرم، كإف كاف يركم عنو
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أدرؾ حىت بعض الصحابة ٦تن ٓب يدركهم الزىرم نفسو، كابن عمر، كأيب ىريرة، كجابر، كابن 
 .يعٍت الزىرم بالكاد أدرؾ أنسان كركل عنو. عباس

 فهذه اٟتيثيات كلها جعلت أبا نعيم األصبها٘ب، كاإلٝتاعيلي، كالربقا٘ب ٬تزموف ٓتبلؼ ما جـز بو 
ال . اٟتافظ بعد أف ىذا ا١توضع معلق، كأف البخارم قصد قطعو كتعليقو؛ ألف السند فاقد لشركط االتصاؿ

فبالتإب ٧تـز ٓتبلؼ ما جـز بو اٟتافظ  (قَاَل قَاَل َصاِلُح ْبُ  َكْ َسانَ )عنعنة، كال تصريح بسماع؛ كإ٪تا نسبة 
للفائدة يعٍت فيو كتب اٝتها . خصوصان أف أصحاب األطراؼ. أف ىذا ا١توضع معلق، كال يعد ُب ا١تتصل

 . كتب األطراؼ، كىي كتب كضعها العلماء القدماء ١تعرفة فهرسة اٟتديث، الكتب فهرسة

إذا أردت تعرؼ حديث ُب مواضعو ُب الكتب، خذ طرفو أكؿ ٚتلة فيو، كاْتث ُب كتب األطراؼ، 
فيو أطراؼ للبخارم فقط، فيو أطراؼ للصحيحُت، فيو . ٮترجونو لك بأكؿ ٚتلة، يسمى كتب األطراؼ

 .أطراؼ للستة، فيو أطراؼ للعشرة إذا أضفنا ا١توطأ كمسند الشافعي كمسند أٛتد

ٖتفة األشراؼ ُب معرفة " كتب األطراؼ، من أكسعها كأشهرىا كأكربىا كأنفعها كأجودىا، كتاب 
 .للحافظ أيب اٟتجاج ا١تزم، ُب أطراؼ الستة كلها" األطراؼ

 ُب ىذا ا١توضع جـز ا١تزم، اٟتافظ أبو اٟتجاج ا١تزم جـز بأف ىذا ا١توضع معلق كليس متصبلن، 
 .كذكر اٟتيثيات ىذه اليت ذكرناىا ملخصة اآلف، ىذا أكالن . موافقة للقدماء

كالدليل على ذلك أف . اٟتديث ىذا حديث آخر، كإف كاف عن عثماف، لكنو حديث آخر: ثانيان 
كأكجو االختبلؼ ُب ا١تنت مع اٟتديث السابق، أف اٟتديث السابق ٘تيز عن اٟتديث . متنو أيضان ٥تتلف

اٟتديث الذم قرأناه . البلحق بذكر صفة الضوء، أف عثماف دعا ٔتاء، فأفرغ ُب يديو ٍب ٘تضمض كاستنشق
 .األسبوع ا١تاضي، كغسل كجهو

 ىذه التفصيبلت ُب صفة الوضوء، ليست مذكورة ُب اٟتديث الذم يركيو الزىرم عن عركة عن 
اٟتديث الثا٘ب ىذا ليس فيو صفة . فلما توضأ عثماف قاؿ. ٛتراف عن عثماف؛ كإ٪تا فيو أف عثماف توضأ

 .الوضوء كاٟتديث األكؿ

 كجو ا١تخالفة الثانية، أف اٞتزاء كالثواب الذم ذكره عثماف أف النيب صلى اهلل عليو كسلم ُب اٟتديث 
اٟتديث األكؿ، ١تا فرغ من كضوئو عثماف، قاؿ ٝتعت النيب عليو الصبلة كالسبلـ يقوؿ . الثا٘ب غَت األكؿ

 .من توضأ ٨تو كضوئي ىذا ٍب صلى ركعتُت

.  كقد قررنا ُب الدرس السابق أف ىاتُت الركعتاف من النافلة، كاليت ٯتكن أف نسميها ركعتا الوضوء
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َم ِمْ  َذْنِ وِ ). كذكرنا أدلة أهنا تستحب عند كل كضوء  ىنا ٥تتلف (َ  ُيَ دُّْث ِف ِهَما نَ ْ َسُو ُغِ َ  َلُو َما تَ َقدَّ
ثْ ُتُكُموهُ ): الكبلـ ٘تامان، قاؿ عثماف ١تا توضأ ُثُكْم َحِديثًا َلْوَ  آيٌَة َما َحدَّ  .(َأَ  ُأَحدّْ

كاف من منهج الصحابة رضي اهلل عنهم، أف . كاف من منهج الصحابة، ىذا موضع ٭تتاج تعليق
األحاديث اليت ٮتشى أف ال ينز٢تا الناس مناز٢تا، كال يوقعوىا ُب مواقعها، كرٔتا يفهموهنا على غَت باهبا، ال 

ىي نفتح . كمثل األحاديث اليت فيها نوع من الرجاء، فيها نوع مثل ىذه فيها تكفَت للذنوب. ٭تدثوف هبا
كىذا قررناه ُب الدرس ا١تاضي، حىت ُب كبلـ . باب الرجاء نعم، لكن قد يغًت هبا بعض من ال ينز٢تا مناز٢تا

 يعٍت احذر ال تظن أف كل ركعتُت تصليهما أنك ٖتصل (1)((  ت ت وا)): النيب صلى اهلل عليو كسلم ١تا قاؿ
على غفراف الذنوب، فستهوف بالتإب الذنوب كتستخفها، كتظن األمر يعٍت خبلص تأخذه ٔتسألة حسابية 

 .ما ىو هبذه الطريقة تؤخذ األمور. تتوضأ كتصلي ركعتُت كالسبع ا١توبقات تذىب أدراج الرياح. بسيطة
فخشية أف ال يستسهل الناس ا١تعاصي كالذنوب كاآلثاـ اليت رٔتا . فيو ناس قد يفهموف ىذا الفهم

ٕتر إٔب الكبائر، كرٔتا ٕتر إٔب ا١توبقات، كرٔتا ٕتر إٔب ما ىو أعظم من ذلك، كيظن أنو بصبلة ركعتُت، كال 
 .بشيء من ىذا ٔتا يسمع من األحاديث، كيفر عنو كل شيء

. ك٬تب أف يطمع ا١تسلم ُب فضل اهلل سبحانو كتعأب. الرجاء ُب رٛتة اهلل ال ييغلق، كفضل اهلل كاسع
فإذا حىت سواء ُب تلقينا . كىذه ىي ا١تشكلة، ىنا يأٌب التوازف بُت باب الرجاء كباب ا٠توؼ. لكن ال يغًت

 .للنصوص الشرعية، أك إلقائنا ٢تا
ال نػييىًئس الناس . عندما ٨تدث الناس، أك نعلمهم، ٬تب أف نتوازف بُت باب ا٠توؼ كباب الرجاء

﴿ِإنَُّو  َ يَ ْ َأُس ِم  رَّْوِح الّلِو ِإ َّ اْلَقْوُم : من رٛتة اهلل، كال نقنطهم من عفو اهلل كرٛتتو سبحانو كتعأب
 .(3)﴾﴿ُأْولَِئَك يَِئُسوا ِم  رَّْحَمِتي:  كقاؿ عن الكفار(2)﴾اْلَكاِفُ ونَ 

فإنو .  االعتماد كلو على عفو اهلل كعافيتو، كال ينبغي للمسلم أف يعتمد على عملو الصاّب كلو كثر
كلكن ذلك ال يعٍت التساىل ُب . من نوقش اٟتساب عذب كىلك، كاالعتماد كلو على عفو اهلل جل كعبل

فإف اإلنساف رٔتا يعصي معصية يهوم هبا . حرمات اهلل جل عبل، كاالستخفاؼ ْتدكده، كاستسهاؿ معصيتو
إن الع د ل تكلم بالكلمة )): ُب النار أبعد من ما بُت ا١تشرؽ كا١تغرب كما قاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم

                                                 

 .5953:  صحيح البخارم، رقم(1)
 .87:  يوسف(2)
 .23:  العنكبوت(3)
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 .(1)((م  وخ  اهلل   يلقي لها با ً يهوي بها في النار أبعد م  ما ب   المل ق والم  ب
فيتوازف الداعي كا٠تطيب كا١تتكلم كالواعظ، كٮتلط باب الرجاء بباب ا٠توؼ، حىت ال يػييىًئس أحدان 

كُب نفس الوقت ال يعطي للناس مربرات يتساىلوف ُب . من عفو اهلل كعافيتو، كال يقنط أحدان من رٛتة اهلل
 .فإف ىذه من األماف اليت رٔتا يغًت هبا ا١ترء، كهتلكو من حيث ال يدرم. حرمات اهلل اتكاالن على عفوه

ككذلك السامع كا١تتلقي، إذا ٝتع أحاديث أك نصوص ُب الرجاء كالعفو، يفرح هبا الشك، كيثٍت 
على اهلل ٔتا ىو أىلو إف فتح باب رٛتتو كعافيتو، كينشرح بذلك صدره، كتتفجر ينابيع األمل كالعفو يعٍت ُب 

 . لكن ال يغًت هبا، كبالتإب يذىب ليستخف ْترمات اهلل. قلبو

كإذا ٝتع . فإف ىذا نوع من ا١تخادعة كا١تواربة مع رب العا١تُت ال تليق مع رب العا١تُت جل كعبل
نصوص الوعيد كالعذاب، ٬تب ىذه أف يقشعر ٢تا جسده، كٮتبث ٢تا قلبو، كيعلم أف اهلل جل كعبل نقمتو 
عظيمة كعذابو شديد، فيبقى أيضان دكافع ا٠توؼ كا٠تشية ُب قلبو ىي اليت ٖتفظو إف شاء اهلل من الوقوع ُب 

إذا خشوا أف ال ٭تسن . كلذلك الصحابة رضي اهلل عنهم يعٍت عندىم ُب ذلك منهج. حرمات اهلل ك٤تارمو
الناس استقباؿ بعض أحاديث الرجاء، كرٔتا ٭تولوهنا إٔب مربرات كمسوغات، يستسهلوف هبا اإلٍب كا١تعصية، 

 .رٔتا ال ٭تدثوف هبا، إال ُب أكاخر أعمارىم حىت ال ييضموف فيمن يكتم العلم
: ىذه حصلت، حصلت لعمر ١تا النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ أليب ىريرة كأعطاه نعليو، قاؿ

 (2)((اذىب فم  وجدتو خلف ىذا ال ائ  يلهد أن   إلو إ  اهلل وأني روول اهلل ف ل ه بالجنة))
ماذا تصنع؟ قاؿ : قاؿ_ رضي اهلل عنو _ فخرج أبو ىريرة مستبشر هبذه البشارة العظيمة، فاستقبلو عمر 

أعطا٘ب رسوؿ اهلل نعليو كقاؿ اذىب فمن كجدتو خلف ىذا اٟتائط يشهد أف ال إلو إال اهلل كأ٘ب رسوؿ اهلل 
 .فرده عمر، كمنعو من نشر مثل ىذا ا٠تطاب. بشره باٞتنة

قاؿ النيب .  ك١تا رجع أبو ىريرة إٔب النيب صلى اهلل عليو كسلم كىو يبكي؛ ألف عمر منعو كأرجعو
. دع الناس يعملوا حىت ال يتكلوا، خلهم يعملوا: قاؿ ((ما منعك أف تًتكو)): صلى اهلل عليو كسلم لعمر

؛ ألف ما كل من سيسمع ىذا ا٠تطاب سيقدره ((نخلهم يعملو)):  _صلى اهلل عليو كسلم_ فقاؿ النيب 
ال، ىذه كملة ُب ضمن بناء عظيم، ىي . يظن ا١تسألة كلمة يقو٢تا بلسانو كخبلص كيدخل اٞتنة. قدره

ال يعٍت ذلك أف . فمن دخلو، يؤمل لو ا٠تَت. عنواف، ىي بوابة لدين لو أحكامو كشرائعو كعقائده كحدكده

                                                 

 .16441: رقم حديث 164 ص/  8 ج الكربل سننو ُب البيهقي (1)
.  قطعان  اٞتنة دخل التوحيد على مات من أف على الدليل باب، 46 : صحيح مسلم، رقم(2)
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يقتصر على كلمة يقو٢تا بلسانو، كإال كل منافق من ا١تنافقُت على كجو األرض يصَتكف من أىل اٞتنة؛ ألهنم 
 .يقولوف ىذه الكلمة كغَتىا أيضان 

خشية أف يتكل الناس على ىذا الرجاء، فيهملوف العمل، مينع أبو ىريرة من إلقاء ..  فليس
كلوال أف أبا ىريرة خشي من كتم . ((نخلهم يعملو)): ا٠تطاب، ككافق النيب صلى اهلل عليو كسلم، فقاؿ

 .العلم، ١تا حدث بو بعد ذلك

كن  رديف الن ي صلى اهلل عل و وولم على حمار )):  حصلت ١تعاذ رضي اهلل عنو ُب حديث
أتدري ما ح  اهلل على الع اد وما ح  )):  اٟتديث ا١تشهور قاؿ((فقال يا معاذ  قل  ل  ك يا روول اهلل

قال ح  اهلل على الع اد أن يع دوه و  يل كوا بو ش ئاً وح  )):  فذكر لو اٟتديث((ال عاد على اهلل
سكت معاذ، فلما دٗب أجلو كشعر حدث بو تأٙتان  (1)((الع اد على اهلل أ  يعذب م    يل ك بو ش ئاً 

 .من كتم العلم

ثْ ُتُكُموهُ ):  كىذا أيضان عثماف نفس الوضع نفسو، يقوؿ خشية أف ال ٭تسن الناس  (َلْوَ  آيٌَة َما َحدَّ
كلذلك ٨تن أيضان ٬تب أف إذا الفقيو كا١تعلم كالداعية إٔب خشية أف ال . تنزيل مثل ىذه األحاديث مناز٢تا

سواءن ُب باب الوعد أك ُب باب الوعيد على حد سواء، ال ٭تدث هبا . يفهم الناس بعض النصوص فهمها
. إال من ٭تسن فهمها، أك يرىب الناس على التوازف ُب األمور، كبُت عفو اهلل كعافيتو، كخشيتو، كا٠توؼ منو

فييذكركف باهلل، كييرىبوف إذا خفت عندىم األمور، كاستسهلوا ا١تعصية، كييبشركف بعفو اهلل كعافيتو إذا كجدكا 
أنفسهم يعٍت طرقهم شيء من اليأس كالقنوط، كىذا يرجع إٔب خربة كحكمة ا١تعلم كالفقيو كا١تدرس 

 .كالواعظ

 فبل ينبغي أف يكوف، ال ينبغي أف نكوف منفرين عن عفو اهلل كعافيتو، كال ينبغي أف نكوف مسوغُت 
للناس، نعطيهم ا١تربرات يتجاكزكف حرمات اهلل كيفما اتفقوا، استسهاالن أف األمر يعٍت صبلة ركعتُت أك عمرة 

لو كاف األمر هبذه . كال شيء من ىذا القبيل، كال كلمة ال إلو إال اهلل ىكذا تقاؿ، كانتهى كل شيء
 .كلكن ليس هبذه الطرية. السهولة، ٢تاف األمر

خشية . قاؿ لوال آية هتدد من عنده العلم أف يكتمو ١تا حدث هبا.  فعثماف يعٍت سلك ىذا ا١تسلك
﴿ِإنَّ الَِّذيَ  : كاآلية كما ذكر لنا عركة ُب آخر اٟتديث ىي قولو تعأب. أال يفهم الناس اٟتديث على بابو
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 ىذا من البينات اليت ٝتعها عثماف من النيب عليو الصبلة (1)﴾َيْكُتُموَن َما أَنَزْلَنا ِمَ  اْل َ   َّْناِت َواْلُهَدى
 .كالسبلـ

 فلوال ىذه اآليات، اليت حرمت كمنعت كىددت من يكتم علمان ٦تا أنزلو اهلل جل كعبل، ١تا حٌدث 
_ رضي اهلل عنهم _ كما منع ذلك معاذان، كمنع ذلك عمران، كغَتىم من الصحابة . عثماف هبذا اٟتديث

ثْ ُتُكُموهُ )  .(َلْوَ  آيٌَة َما َحدَّ

 فجمع الصحابة بُت نشر العلم كعدـ كتمو كاٟتمد هلل، كبُت يعٍت التوازف حىت ال يفسد الناس 
 . استخداـ بعض الدالئل الشرعية كإنزا٢تا ُب غَت منز٢تا كما شرحت لكم

 ىذا (َوِمْعُ  النَِّ يَّ َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم يَ ُقوُل َ  يَ تَ َوضَّأُ رَُجٌل ُيْ ِسُ  ُوُضوَءُه َوُيَصلّْي الصَََّلةَ )
 . ىنا ال، دخل على الفريضة. ىناؾ قاؿ يصلي ركعتُت، كجعلناىا من النافلة. كجو ٥تالفة

 البلـ ىنا الـ العهد، أم الصبلة ا١تفركضة ا١تكتوبة، تتوضأ كتركح تصلي الفجر، (َوُيَصلّْي الصَََّلةَ )
 .كتتوضأ كتصلي الظهر

َنُو َوبَ ْ َ  الصَََّلةِ )  اختلف اٞتزاء كلبل ال؟ .  يعٍت اليت تليها(ِإ َّ ُغِ َ  َلُو َما بَ   ْ

 ُب أم ساعة من ليل أك هنار ما خبل (َمْ  تَ َوضَّأَ َنْ َو ُوُضوِئي َىَذا ثُمَّ َصلَّى رَْكَعتَ ْ  ِ ): ىناؾ قاؿ
ىو ٭تصل على مغفرة الذنوب السالفة كلها ما . األكقات ا١تنهي عنها ُب الصبلة، كٝتيناىا ركعيت الوضوء

 .كما بيناه ُب الدرس ا١تاضي، بالشركط اليت ذكرنا ُب الدرس ا١تاضي. خبل الكبائر

أحسن الوضوء  (مثل كضوئي ىذا): ٓب يقل.  ىنا الوضع متخلف قاؿ من توضأ فأحسن الوضوء
باجتهاده كحسب ما بلغو من العلم، كصلى الصبلة يعٍت ا١تفركضة عليو ا١تكتوبة، حصل على جزاء أنو يغفر 

يعٍت ما ٯتكن أف تسرؼ فيو على نفسك ما . ىذا مغفرة كما يقاؿ مقدمة. لو ما بينو كبُت الصبلة اليت تليها
بينك كبُت الصبلة اليت تلي الصبلة اليت صليتها اآلف، يعٍت قدمت بفضل اهلل عز جل يعٍت كأزلفت يعٍت ما 

 .ٯتحوه كيدرأه كيزيلو

.  فهذا اٟتديث يصنف ضمن األحاديث األخرل، اليت ذكرت فضائل األعماؿ الصاٟتة الفرائض
الصَلة إلى الصَلة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعم ة )): كقولو عليو الصبلة كالسبلـ

 إذا صليت الظهر، ا٪تحى عنك بفضل اهلل كعفوه إف شاء ((إلى العم ة مك  ات لما ب نه  م  األوقات
 .إذا صليت العصر كذلك. اهلل إٔب العصر

                                                 

 .159:  البقرة(1)
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 فماداـ أنك تصلي كتتطهر، فأنت إف شاء اهلل ُب ٖتت كنف اهلل كعفوه كمغفرتو كعافيتو، إذا 
 .اجتنبت طبعان اٟترمات الكبَتة اليت ٖتتاج إٔب توبات، كٖتتاج إٔب أمور يعٍت أخرل تضاؼ إٔب ىذا األمر

 فؤلجل ىذا ا٠تبلؼ، عٌد كل من تكلم على الصحيح أف ىذا حديث آخر غَت اٟتديث األكؿ، 
كلذلك غاير البخارم بُت الصيغتُت، فركل األكؿ متصبلن، كركل الثا٘ب معلقان، مع ضميمة ما ٭تتمل من 

 .كاهلل أعلم. بُت إبراىيم كصاّب، كبُت صاّب كابن شهاب: االنقطاع ُب تصر٭تات الصيب بُت ركاتو

 .({ِإنَّ الَِّذيَ  َيْكُتُموَن َما أَنْ َزْلَنا ِمْ  اْل َ   َّْناتِ }قَاَل ُعْ َوُة اآْليََة )

 
 بَاُب اِ ْوِتْنثَاِر ِفي اْلُوُضوءِ 

 
وم اهلل ال حمان ال ح م ال مد هلل رب العالم   والصَلة والسَلم على أش ف األن  اء ب

 بَاُب اِ ْوِتْنثَاِر ِفي اْلُوُضوِء     ) : _رحمو اهلل_ والم ول  ، قال المصنف 
ُهْم َعْ  النَِّ يّْ َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو  ذََكَ ُه ُعْثَماُن َوَعْ ُد اللَِّو ْبُ  زَْيٍد َوَعْ ُد اللَِّو ْبُ  َع َّاٍس َرِضَي اللَُّو َعن ْ

 (وآلو َوَولَّمَ 
ثَ َنا َعْ َداُن قَاَل َأْخ َ َ نَا َعْ ُد اللَِّو قَاَل َأْخ َ َ نَا يُوُنُ  َعْ  الزُّْىِ يّْ قَاَل َأْخ َ َ ِني أَبُو ): قال َحدَّ

ِإْدرِيَ  أَنَُّو َوِمَع أَبَا ُىَ يْ َ َة رضي اهلل عنو َعْ  النَِّ يّْ َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم أَنَُّو قَاَل َمْ  تَ َوضَّأَ فَ ْلَ ْستَ ْنِثْ  
 .(َوَمْ  اْوَتْجَمَ  فَ ْلُ وِت ْ 

، االستنثار ىو دفع ا١تاء الذم استنشقتو (بَاُب اِ ْوِتْنثَاِر ِفي اْلُوُضوءِ ): قاؿ اإلماـ عليو رٛتة اهلل
 :كذكرت ُب الدرس السابق أنو عندؾ حالتاف ُب األنف. بأنفك بواسطة ا٢تواء

 االستنشاؽ؛ كىو أف ٕتذب ا١تاء با٢تواء عن طريق الشهيق: اٟتالة األكٔب. 

 دفعو بقوة، أم دفع ا١تاء الذم دخل بقوة عن طريق ا٢تواء؛ ألنو أبلب ُب تنظيف : كاالستنثار
 .األنف ٦تا فيو

ككما سنذكر عند االستيقاظ من .  فتستنشق كتستنثر، عندؾ حالتاف تفعلهما معا ُب الوضوء كلو
 .      النـو أيضان، يعٍت من باب أدعى كأحرص

 .  أم االستنثار(ذََكَ هُ ): ٍب قاؿ

 أذكر ٔتا أسلفتو ُب الدرس ا١تاضي أف ىناؾ ثبلثة (ُعْثَماُن َوَعْ ُد اللَِّو ْبُ  زَْيٍد َوَعْ ُد اللَِّو ْبُ  َع َّاسٍ )
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أحاديث، ىي اليت نقلت صفة كضوء النيب صلى اهلل عليو كسلم كعليها اعتماد الفقهاء ُب باب الوضوء؛ 
 :كىي

 ُب الدرس ا١تاضي كتكلمنا عليوئحديث عثماف كقير  . 

  كحديث عبد اهلل بن زيد بن عاصم ا١تاز٘ب، كأيضان ذكر طرفو البخارم ُب الباب السابق باب
 .الوضوء مرتُت مرتُت، كسيأٌب مفصبلن ُب أبواب قادمة

  كحديث ابن عباس رضي اهلل عنو، كمر معنا ىذا حديث ابن عباس، مر ُب باب غسل
 .الوجو باليدين، ُب أكؿ كتاب الطهارة، كسيأٌب لو أيضان مواضع

كُب كلها ذكر االستنشاؽ .  ىذه األحاديث الثبلثة، نقلت صفة كضوء النيب صلى اهلل عليو كسلم
 .  إما لفظان كإما معٌت. كاالستنثار

ٍب .  فما احتاج البخارم أف يكررىا؛ كإ٪تا أشار إليها هبذا التعليق(َعْ  النَِّ يّْ َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولَّمَ )
ثَ َنا َعْ َدانُ ): أسند حديث أيب ىريرة فقاؿ، أك طرؼ من حديث أيب ىريرة فقاؿ  عبداف ىو شيخ (َحدَّ

عبداف . عبداف لقب بصيغة التثنية عبداف، كما جبلء بصيغة التثنية ُب األٝتاء يلـز حالة كاحدة. البخارم
ما تعرب إعراب ا١تثٌت؛ ألف اإلعراب  لو حكاية . ٕتي عليو حركات، جاء عبدافي، رأيت عبدافى، مرة بعبدافً 

ىو . لقب كاٝتو عبد اهلل بن عثماف بن جبلة بن أيب ركاد العتكي ا١تكي، من كبار شيوخ البخارم. ىنا
عبداف . كأخوه ٫تا اثناف أخواف، كبل٫تا من شيوخ البخارم ُب الصحيح، عبداف كأخوه تذكركنو شاذاف

 .كشاذاف ماسكُت ا١تثٌت ىؤالء االثناف

كبل٫تا أبناء إماـ مشهور اٝتو عثماف بن جبلة بن .  عبداف اٝتو عبد اهلل، كشاذاف اٝتو عبد العزيز
 .  ككبل٫تا من شيوخ البخارم ُب الصحيح. أيب ركاد العتكي ا١تكي

قلت لكم غَت ما مرة، إذا كجدت عبد اهلل بعد عبداف، على طوؿ مباشرة  (قَاَل َأْخ َ َ نَا َعْ ُد اللَّوِ )
إذا قاؿ لك البخارم، أك مسلم، أك أم حدثنا عبداف قاؿ حدثنا عبد اهلل، ما ٖتتاج إٔب . ٕتعلو ابن ا١تبارؾ
فعبداف قاؿ أخربنا عبد اهلل، كىو ابن ا١تبارؾ اإلماـ . عبد اهلل ىو ابن ا١تبارؾ قوالن كاحدان . أف تركح تفتش

 .ا١تشهور

 .ىو ابن يزيد األيلي ا١تصرم (قَاَل َأْخ َ َ نَا يُوُن ُ )

 .    كىو اإلماـ ا١تشهور ٤تمد بن شهاب(َعْ  الزُّْىِ يّْ )

ىو أبو إدريس ا٠توال٘ب، أصلو من خوالف، .  ىذا تابعي جليل أبو إدريس(قَاَل َأْخ َ َ ِني أَبُو ِإْدرِي َ )
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لكنو باعتبار السكٌت كالوفاة، ىو شامي ٛتصي أيضان، استقر ُب ٛتص إٔب أف مات . كخوالف من اليمن
 .فيها

من ٧تباء التابعُت . ككنيتو أبو إدريس ا٠توال٘ب، الشامي اٟتمصي.  اٝتو عائد اهلل بن عبد اهلل
كفضبلئهم، كأحد من اختيص بالركاية كنقل العلم كثَتان عن معاذ بن جبل؛ ألف معاذ بن جبل فقيو الصحابة 

١تا كقع  (18)األكرب، استقر ُب الشاـ بعد الفتح، كمكث فيها إٔب أف توُب رضي اهلل عنو سنة ٙتانية عشر 
ك٦تن مات فيو أجلة منهم . الوباء ا١تشهور ُب أرض الشاـ سنة ٙتانية عشر للهجرة، ا١تعركؼ بطاعوف عمواس

فكثَتان من حديث معاذ كفقهو، كيعٍت ركاه لنا كنقلو أبو إدريس ا٠توال٘ب، ىذا التابعي . معاذ بن جبل
 .  كإف كاف ٝتع أيضان من غَت معاذ بن جبل. ا١تشهور

 الصيغة صيغة (أَنَُّو َوِمَع أَبَا ُىَ يْ َ َة َعْ  النَِّ يّْ َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم قَاَل َمْ  تَ َوضَّأَ فَ ْلَ ْستَ ْنِث ْ )
 . أمر

.  ا٠تطاب لنا ٨تن ا١تسلمُت(َمْ  تَ َوضَّأَ ): يقوؿ عليو الصبلة كالسبلـ
ٔتعٌت أف كبل األمرين كاجب ُب حقك ُب الضوء .  يعٍت ال تقتصر فقط على االستنشاؽ(فَ ْلَ ْستَ ْنِث ْ )

أم ال تكتفي باالستنشاؽ فقط، ما . على القوؿ بوجوب االستنثار كما سنذكر، أك البد منو ليكمل العمل
 .ًب األمر

َمْ  تَ َوضَّأَ ):  فحىت ال تظن أنو يكتفى باالستنشاؽ، أمرؾ النيب عليو الصبلة كالسبلـ بقولو
فبل يكفي االستنثار .  يعٍت إذا استنشقت تتبعو باالستنثار، كال يتم تنظيف األنف بدكف ذلك(فَ ْلَ ْستَ ْنِث ْ 

 .فقط

: كىي صيغة أمر صر٭تة ُب ٚتيع صيب األمر ا١تعركفة ُب اللغة (فَ ْلَ ْستَ ْنِث ْ ):  بقي ىل ىذا األمر
كلذلك أكثر فقهاء . الفاء، كالـ ا١توطئة للقسم، كالفعل اجملزـك على صيغة األمر، ىذه صيب أمر صر٭تة

كىم أٛتد ُب أصح الركايتُت عنو، كرفيقو كصديقو إسحاؽ بن إبراىيم . اٟتديث، ٛتلوه على الوجوب
اٟتنظلي ا١تعركؼ بابن راىويو، ككافقهما رفيقهما اآلخر أبو عبيد، كىو القاسم بن سبلـ، السيلمي اإلماـ 

لكنو لصحة اٟتديث عنده . ككافقهما ابن ا١تنذر، أبو بكر بن ا١تنذر كىو من الشافعية ُب األصل. ا١تشهور
كابن حـز طبعان، كالظاىرية . كقوة ظهور األمر فيو، كال يرل صارفان لؤلمر، ٛتلو ككافق ىؤالء على الوجوب

 .ىذا طبعان مفركغ منو

 "ا١تغٍت"كصاحب . ا١تضمضة، كاالستنشاؽ، كاالستنثار:  فهؤالء كلهم، يركنو كجوب الثبلثة ىذه
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يعٍت فيكوف مذىب ىؤالء الذين . ابن قدامة، يعٍت قرر ذلك بوضوح، كنسبو إٔب ىؤالء الذين ٝتيتهم لكم
: ٝتيناىم لكم، أف ا١تضمضة كاالستنشاؽ كاالستنثار كاجب؛ ألهنم ال صارؼ عندىم لؤلمر ُب قولو

فاألمر . كاالستنشاؽ ال يفصل عن قرينو اآلخر؛ كىو ا١تضمضة.  كاالستنثار فرع عن االستنشاؽ(فَ ْلَ ْستَ ْنِث ْ )
 . متحتم، كالوجوب الـز عندىم، كالوضوء يعٍت فيو خلل إذا ٓب ييصنع ذلك

الشافعي كىو من فقهاء اٟتديث؛ لكن ُب ىذا ا١توضع ٓب يرتًض القوؿ بالوجوب؛ كإ٪تا ٛتلو على 
 .االستحباب موافقة أليب حنيفة كمن معو

 ..نص اآلية:  اٟتجة األكٔب،  كاحتج الشافعي، احتج الشافعي بثبلث حجج على عدـ الوجوب
إذا أردت أف تعرؼ تفصيبلت الشافعي، ُب . للمعلومية حىت يعٍت إذا أردت أف تفصل ُب ا١تواضع ىذه
ىذا طيبع . للبيهقي" اختبلؼ أيب حنيفة كالشافعي: "مسائل العلم كأدلتو، كأدلة أصحابو، راجع كتاب اٝتو

 ".اختبلؼ أيب حنيفة كالشافعي: "ليس اٝتو ا٠تبلفيات، اٝتو. طيبع باسم ا٠تبلفيات. ُب أكثر من ٣تلد
يذكر لك البيهقي اختيارات الشافعي، سواءن الذم كافق فيها أبا حنيفة، أك اليت خالفو فيها، 

كلذلك أدرجوا . مثبلن " األـ"كحججو بطريقة يعٍت مرتبة أسهل بكثَت من لو رجعت لكبلـ الشافعي نفسو ُب 
نفسو، كىو من أجزائو، كىو من صياغة البيهقي ال من " األـ"ضمن كتاب " اختبلؼ أيب حنيفة"كتاب 

 .صياغة الشافعي
البيهقي خدـ مذىب الشافعي خدمة . كالبيهقي يعٍت من أحد الذين حقيقة رتبوا علم الشافعي

جليلة، ُب كتاب كاسع جدان، يعٍت ٭تسن للمهتم بالفقو عمومان، كللمهتم بفقو الشافعي خصوصان أف يكوف 
 .عنده ىذا الكتاب

كمن فضل اهلل عز كجبل، كاف إذا قبل ٜتس سنوات على ما أذكر يعٍت غَت موجود، أك غَت مطبوع 
٦تا احتج بو " كتاب معرفة السنن كاآلثار: "اٝتو. كاف ٥تطوط، طيبع كهلل اٟتمد ُب ستة عشر ٣تلدان . حىت

ال يستغٍت عنو فقيو، أك على كجو ا٠تصوص على أقل تقدير من لو عناية بفقو . الشافعي ُب مسائل الفقو
. الشافعي، باعتباره أحد أعمدة السنة الكبار، كأحد فقهاء ا١تلة يعٍت الذين ال يشق ٢تم غبار، رٛتة اهلل عليو

 . للبيهقي" معرفة السنن كاآلثار"

 : من الوجوب إٔب االستحباب(فَ ْلَ ْستَ ْنِث ْ ): الشافعي لو ثبلث حجج ُب يعٍت ٖتويل األمر ُب قولو

ٓب يذكر . آية ُب النساء، كآية ُب ا١تائدة: عندنا آيتاف ُب صفة الوضوء. نص اآلية:  اٟتجة األكٔب
غسل الوجو، كاليدين، كمسح : فيهما ال كضوء، كال استنثار؛ كإ٪تا ذكرت األساسيات أك ا١تفركضات؛ كىي
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مل على االستحباب. الرأس، كالرجلُت  .فأم شيء غَت ىذه األربعة األعضاء، ٦تا جاء ُب السنن، ٭تي

أن أع اب اً وأل الن ي صلى اهلل عل و )): حديث عند الًتمذم كاٟتاكم كغَت٫تا: كالنص الثا٘ب
فدٌؿ على أنو حىت عند النيب .  يعٍت ُب اآلية(1)((توضأ كما أم ك اهلل: ك ف أتوضأ؟ قال: وولم فقال

حىت عند النيب صلى اهلل عليو كسلم، من فعل ما _ اتو تقريركىذا كبلـ الشافعي أك _ صلى اهلل عليو كسلم 
... كامل؟ ال، ليس كامل، لكن ٣تزئ؛ ألف قيد الوجوب كاصطبلح فقهي. ذكر ُب اآلية، كضوؤه ٣تزئ

من باب " كاجب"قد نستخدـ ٨تن كلمة . يعٍت ٬تب أف تفهم اصطبلح الفقهاء عندما نقوؿ كاجب
لكن عندما أقوؿ كاجب فقهان، . يعٍت كاجب عليك أف تفعل ىذا، يعٍت حىت ال تتساىل. التحفيز كالًتغيب

_ كما خٌرجو بعضهم _ أك على أقل تقدير . معناتو عملك باطل، كضوؤؾ فاسد، أنقصت شيئان كاجبان 
 .الوضوء ٣تزئ كيلحقك اإلٍب؛ ألنك تركت كاجبان 

 . يقسموف إٔب فرض ككاجب. على الًتتيب الفقهي عند بعضهم أف الواجب يعٍت أقل من الفرض

 يسقط العمل بسقوطو، ما فيو صبلة بدكف ركوع كسجود مثبلن : الفرض. 

 الصبلة ٣تزئة، كيلحقك اإلٍب إذا تعمدت الًتؾ، إذا تعمدت الًتؾ، ليس نسيانان : كالواجب
 ..أك مثبلن 

 يعٍت ال يلحقو اإلٍب كإف كاف قد يفوتو شيء من الثواب كاألجر: كا١تستحب. 

 فعلى القوؿ بالوجوب، كىو االصطبلح الفقهي الذم عند كثَت من الفقهاء يقارب، أك يناظر، أك 
 .كإذا فسدت الضوء، فسدت الصبلة، فاألمور مشكلة. يسامت، أك يسامي الفرض، العمل فاسد

ال، عندما نقوؿ كاجب، ٬تب أف نقرر ىنا أف الواجب ىنا معناتو أف الوضوء غَت :  فالشافعي يقوؿ
فلو توضأ شخص كما غسل كجهو تعمدان، ىل . معناتو كأنك ما توضأت، كأنك ما غسلت كجهك. ٣تزئ

_ إذا كاف يعٍت قدر الدرىم رآىا النيب .. كبالتإب صبلتك! فقيو ُب اإلسبلـ يقوؿ لو كضوءؾ صحيح؟
فأفسد . ارجع فتوضأ كأعد الصبلة، أمره بإعادة الصبلة: ُب رجل توضأ فقاؿ_ صلى اهلل عليو كسلم 

ىذه من حجج الشافعي، فالنيب ! فما بالك لو ترؾ عضوان كاجبان؟. الصبلة؛ ألنو الوضوء أصبلن بقدر درىم
كمن حججو أك اٟتجة . ((توضأ كما أم ك اهلل)): صلى اهلل عليو كسلم أحاؿ األعرايب إٔب نص اآلية قاؿ

 .اإلٚتاع: الثالثة

 نقل الشافعي اإلٚتاع من ٚتيع الفقهاء ا١تتقدمُت، كفيهم صحابة كتابعوف أهنم أٚتعوا على عدـ 

                                                 

.  262/1 البارم فتح (1)
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كما نقلوه عن . إٚتاع ،كٓب يستطع أحد يطعن ُب ىذا اإلٚتاع. إبطاؿ الوضوء بًتؾ ا١تضمضة كاالستنشاؽ
فما داـ أٚتعوا على أنو لن يفسدكا كضوء مسلم بًتؾ . عطاء كغَته، يعٍت سنده فيو مقاؿ، فثبت اإلٚتاع

ا١تضمضة كاالستنشاؽ، دليل على أنو عندىم ليس بالواجب، الذم باالصطبلح الفقهي يًتتب عليو فساد 
ٯتكن يعتربكه كاجب ٔتعٌت مهم، كعظيم، كال ينبغي التساىل فيو، كال تركو، كيًتتب عليو يعٍت فقداف . العمل

كثَت من ا٠تَت كاألجر، ىذا شيء، ىذا يعٍت تقرير الشافعي، كقبلو أبو حنيفة، كيعٍت اٟتقيقة األدلة ُب ذلك 
 .   فيها قوة ككضوح

. (َوَمْ  اْوَتْجَمَ  فَ ْلُ وِت ْ ) اٟتقيقة الطحاكم أضاؼ ىنا دليل آخر ُب كلمة (َوَمْ  اْوَتْجَمَ  فَ ْلُ وِت ْ )
كقد قررنا ُب الدرس السابق أنو ال ٬تزئ أقل . ىو إزالة األذل من القبل كالدبر ْتجارة ك٨توىا: االستجمار

فمن زاد، فليجعل الزيادة كتران يعٍت ٜتسا إذا احتاج إٔب . من ثبلث مسحات، أك ثبلثة أحجار، كذكرنا ىذا
 .ذلك مثبلن، أك سبعان فليوتر

 ىل ىناؾ فقيو يلزمك بالوتر ُب االستجمار ُب الزيادة على الثبلث؟ يعٍت يقوؿ لك ٬تب عليك 
لو جعلتها أربعان، فيو فقيو ُب اإلسبلـ يقوؿ للفعل خطأ، كاالستجمار فاسد، ك٬تب أف . ٕتعلها ٜتسان 

 فإذا (َمْ  تَ َوضَّأَ فَ ْلَ ْستَ ْنِث ْ ) نظَت (َوَمْ  اْوَتْجَمَ  فَ ْلُ وِت ْ ): ىذه حجة الطحاكم قاؿ. تعيده؟ ما فيو فقيو
كإذا جعلتم ىذه من قبيل ا١تستحب، اجعلوا ىذه من قبيل . أكجبتم ىذه، توجبوف ىذه؛ ألف الصيغة كاحدة

 .تفضل. ا١تستحب، كىذا إيراد لو كجو

 
 بَاُب اِ ْوِتْجَماِر ِوتْ ً ا

 
 . (بَاُب اِ ْوِتْجَماِر ِوتْ ً ا)

ثَ َنا َعْ ُد اللَِّو ْبُ  يُوُوَف قَاَل َأْخ َ َ نَا َماِلٌك َعْ  أَِبي الزّْنَاِد َعْ  اأْلَْعَ ِج َعْ  أَِبي ُىَ يْ َ َة ) :قال َحدَّ
ِإَذا تَ َوضَّأَ َأَحدُُكْم فَ ْلَ ْجَعْل ِفي أَْنِ ِو ثُمَّ لِ َ ْنثُ ْ  : رضي اهلل عنو َأنَّ َرُووَل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم قَالَ 

َقَظ َأَحدُُكْم ِمْ  نَ ْوِمِو فَ ْل َ ْ ِسْل َيَدُه قَ ْ َل َأْن يُْدِخَلَها ِفي َوُضوئِِو فَِإنَّ  َوَمْ  اْوَتْجَمَ  فَ ْلُ وِتْ  َوِإَذا اْوتَ   ْ
 .(َأَحدَُكْم َ  َيْدِري أَْيَ  بَاَتْ  َيُدهُ 

 أم إذا احتجب للزيادة على الثبلث، ٕتعلها إما ٜتسان، أك (بَاُب اِ ْوِتْجَماِر ِوتْ ً ا): قاؿ اإلماـ
ٜتسان، سبعان إذا احتجت لذلك، كإال إذا اكتفيت بالثبلث  (ًكٍتران )ىذا معٌت . سبعان على طريق االستحباب
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 . كنقى موضع األذل، يكتفى بذلك، كال ييزاد عليو، كال ٬تزئ أقل من ثبلث كما قاؿ

ثَ َنا َعْ ُد اللَِّو ْبُ  يُوُوفَ ) ىو التنيسي أصلو شامي، لكن باعتبار السكٌت مصرم، كلذلك يقاؿ  (َحدَّ
. فهو عبد اهلل بن يوسف التنيسي. كىو أقرب إٔب أف يكوف مصريان؛ ألف أغلب حياتو ُب مصر. فيو ا١تصرم

 .    عن مالك" ا١توطأ"تًنِّيٍس بلدة ُب مصر استوطنها عبد اهلل بن يوسف، كىو أحد من ركل 

 .  اإلماـ ا١تشهور ابن أنس(َأْخ َ َ نَا َماِلكٌ )

 ىو عبد اهلل بن دىٍكوىاف ا١تد٘ب، مشهور بكنيتو أبو الزناد، كاٝتو عبد اهلل بن دىٍكوىاف (َعْ  أَِبي الزّْنَادِ )
 .ا١تد٘ب

 .  ىو عبد الرٛتن بن ىيٍرميٍز ا١تد٘ب أيضان، ا١تد٘ب عبد الرٛتن بن ىيٍرميز، ا١تلقب باألعرج(َعْ  اأْلَْعَ جِ )

 ىذا السند ٦تا عيٌد أك يذكر ُب كتب ا١تصطلح أنو من أصح األسانيد، مثل مالك، (َعْ  أَِبي ُىَ يْ َ ةَ )
أصح أسانيد أيب ىريرة ىو ىذا، ... مثلو مالك، عن أيب زناد، عن األعرج، عن. عن نافع، عن ابن عمر

م، عن أبيو، عن أيب ىريرة. أصحها ىو ىذا ىٍقربي
كيقابلو ُب القوة الزىرم، عن بن . كيقاربو ُب القوة سعيد ا١ت

مثل مالك، عن نافع، عن ابن . ىذه أسانيد أيب ىريرة، كأصحها كأجلها كأرفعها. ا١تسيب، عن أيب ىريرة
 .   عمر

ٚتع  (َأنَّ َرُووَل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم قَاَل ِإَذا تَ َوضَّأَ َأَحدُُكْم فَ ْلَ ْجَعْل ِفي أَْنِ ِو ثُمَّ لِ َ ْنثُ  ْ )
كيف ٕتعل ُب . ىنا بُت االستنشاؽ كاالستنثار، يعٍت ٕتعل ُب أنفك ماء_ عليو الصبلة كالسبلـ _ النيب 

أنفك ماء؟ البد تستنشق أليس كذلك؟ لن يدخل ا١تاء أنفك إال أف تسحبو باالستنشاؽ، كٓب يكتًف 
 . بذلك، فأضاؼ إليو ٍب لينتثر، أم ٮترجو دفعان با٢تاء بقوة ليحصل النقاء كما ذيكر

 .  ٍب قاؿ ىنا إضافة ُب ىذا اٟتديث، يعٍت ٭تسن الوقوؼ عندىا(َوَمْ  اْوَتْجَمَ  فَ ْلُ وِت ْ )

َقَظ َأَحدُُكْم ِمْ  نَ ْوِمِو فَ ْل َ ْ ِسْل َيَدهُ )  (قَ ْ َل َأْن يُْدِخَلَها ِفي َوُضوئِوِ ) (يديو) كُب ركاية (َوِإَذا اْوتَ   ْ
 .    بفتح الواك، أم ُب ا١تاء ا١تعٌد للوضوءكالوا

عليو الصبلة _  ىذه مسألة جديدة ُب كبلـ النيب (َوُضوئِو فَِإنَّ َأَحدَُكْم َ  َيْدِري أَْيَ  بَاَتْ  َيُدهُ )
؛ كىي اإلنساف إذا ناـ، كما نعرؼ يفقد اتصالو كما يقاؿ بالعآب ا٠تارجي، ال يدرم ما يدكر _كالسبلـ 
كلذلك يعٍت ترتبت على ذلك أحكاـ شرعية ُب أف النـو يعترب مظنة نقض الوضوء، كإف كاف ليس . حولو

كلذلك استثٍت نـو القاعد، كالناعس، كالذم تأتيو ا٠تفقة كا٠تفقتاف ال ينقض . ناقضان ُب ذاتو على الصحيح
صح كلبل ال؟ . الوضوء ىذا؛ ألف النـو ليس ناقضان ُب ذاتو؛ كإ٪تا مظنة اإلنساف إذا ناـ ما يدرم ما ٮترج منو
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الع   )) فلما كاف مظنة النقض، جيعل ناقضان، جيعل ناقضان كما جاء ُب اٟتديث حٌسنو بعضهم 
كلذلك . فإذا نامت العُت، استطلق الوكاء، ال يدرم اإلنساف ما ٮترج منو.  السو ىو الدبر(1)((وكاء السو

كسيأٌب لو .. أيلـز بالوضوء إذا ناـ نومان، إما مستلقيان كإما مستغرقان كلو كاف قاعدان؛ ألف ما كل نـو القاعد
بعض الناس يناـ قاعد، يناـ . باب أنو ما كل نـو القاعد ال ينقض؛ إ٪تا النـو إذا استغرؽ، حىت كىو قاعد

بعض الناس بليد، يناـ على كل حاؿ، ُب الفصل ٕتده ناٙب طوؿ . إف شاء اهلل على رجل كاحدة يناـ
احملاضرة، ىو نائم ال صجة، كال صياح، كال ترمي لو تصحيو، ىذا نائم ىذا مثل السكراف يعٍت، كلو كاف 

 .على قدـ كاحدة سيناـ

فمثل ىذا نومو ناقض، كلو كاف قاعدان، أك ..لكن .  بعض الناس بليد، يعٍت كثرة النـو مشكلة ىذه
فالنـو ا١تستغرؽ الذم يغيب اإلنساف ٘تامان، كيطوؿ كقتو حىت كىو قاعد، أك نـو ا١تستلقي؛ . كاف كاقفان حىت

كاضح؟ فمظنة استطبلؽ أعضائو ٔتا فيها يعٍت دبره، فرٔتا ٮترج منو ريح أك كذا، . ألف االستلقاء فيو اسًتخاء
كلو كاف ناقضان ُب ذاتو، لنقضنا الوضوء . فجيعل النـو ناقضان؛ ألنو مظنة النقض كإف كاف ليس ناقضان ُب ذاتو

 . كعلى ىذا خبلؼ األدلة. بكل ما يسمى نومان، كلو كاف يسَتان، أك خفقة

عليو الصبلة _ الشريعة العظيمة اليت ٨تن ننتسب كهلل اٟتمد إليها، كالرسالة اليت جاء هبا النيب 
. أخربتنا بأمور غَت مرئية، كغَت ميٍدرىكة من عوآب الغيب، كىذه ميزة التشريع، كميزة أخبار األنبياء_ كالسبلـ 

كلذلك ُب بعض ا١تواضع، ١تا يأٌب بعض الفقهاء، ٭تاكلوا يعللوف بعض األكامر الشرعية بتعليبلت رٔتا تكوف 
يعٍت مدركة حسان، يكوف ُب ىذا التقرير أك ُب ىذا التعليل نوع يعٍت تضييق حقيقة لرحابة النص الشرعي، 

لكن ٬تب أف تكوف نازلة عند . كنوع من إخفاء علة غائية ُب نصوص الشارع، غيبية، غَت مدركة بالنسبة لنا
منزلة اليقُت؛ ألنو ال يعقل كال ٯتكن أف يأٌب النص الشرعي ٔتا تدركو ُب عآب اٟتس كالشهادة، كلو كاف 

ما صار للشريعة ميزة، كال صار لؤلخبار النبوية كالقرآنية كالوحي ... ذلك كارد ُب النص الشرعي، أك ُب
 .ميزة

. ميزة الوحي أنو ٮتربؾ ٔتا ال تعلم، ليس ىذا فقط؛ بل كٮتربؾ ٔتا ٓب يكن ٦تا ال ٯتكن أف تعلم حىت
. أنت تعيش ُب عآب شهادة، ىناؾ عوآب مغيبة عنك. شيء ال تعملو، كال ٯتكن أف تعلمو من عوآب الغيب
أنت يعٍت غَت مدرؾ ٢تا ْتسك كنظرؾ كٝتعك، كال . شياطُت، كجاف، كعآب مبلئكة، كغيبيات كثَتة جدان 

فإذا أردنا أف نعلل كل خرب شرعي، ككل أمر شرعي بتعليل . حىت رٔتا تستطيع أف ٕتعل ٢تا تصور عقلي

                                                 

 .1494: رقم حديث 359 ص/  2 ج الشاميُت مسند ُب الطربا٘ب (1)
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 . حسي، حقيقة نضيِّق رحابة النص الشرعي، كجبللتو، كعظيم منزلتو، كىذا شاىد عندنا اآلف

َقَظ َأَحدُُكْم ِمْ  نَ ْوِموِ ): يقوؿ .  النـو كما قلنا النـو نوع من عآب الغيب، أنت تدخل فيو(ِإَذا اْوتَ   ْ
يعٍت الفلسفة . كلذلك حار الفبلسفة قدٯتان، كحار ما يسمى بعلماء النفس حديثان ُب ٖتديد ما ىو النـو

؟ إف قلت سكوف األعضاء، ىذا تفسَت باآلثار، ما فسرت ٕب النـو نفسو . الفسيولوجية للنـو ما ىو النـو
، أثر النـو سكوف األعضاء، غمض العُت، فقد الشعور، ىذه كلها أنت تفسرىا بأشياء ىي  ىو الـز النـو

، مثل ما تفسر أثر ا١توت كلبل ال؟ ما . ما ىو أثر ا١توت؟ سكوف، ما فيو حركة، ما فيو نبض قلب. أثر النـو
لكن ما ىو النـو ُب . يسمع لو قعدت تناديو ألف سنة، ما يبصر، ما يتكلم، ما يتحرؾ، ىذه كلها آثار
دخل النائم ُب ٥تترب، . ذاتو؟ ما ىو ا١توت ُب حقيقتو؟ ىذا ال جواب عنو، كال تستطيع ٕتعل لو جواب

طلعو ما أنا عارؼ ايو، حط دراسات فسيولوجية، حط دراسات سيكولوجية، حط ما ٘ب عارؼ، كل ىذا 
 .لكنها جزء من الغيب. إ٪تا ىو ٤تاكلة، ٤تاكلة، ٤تاكلة إلعطاء جواب عن قضية ميٍدرىكة نعيشها يوميان 

ُب آية الزمر ا١تشهورة قاؿ . كلذلك جعل اهلل النـو كا١توت من باب كاحد، لينبو إٔب ىذا السر ا١تغلق
 األركاح، يدخلك ُب عآب الغيب كلبل ال؟ ماداـ ﴾﴿اأْلَنُ  َ  يقبض ﴾﴿اللَُّو يَ تَ َوفَّى اأْلَنُ  َ : اهلل تعأب

ما ىي الركح؟ من يعطي . دخلنا ُب األركاح، كعآب الركحانيات، كعآب األركاح، على طوؿ ىذا باب مغلق
لوهنا، شكلها، حجمها، إيش ىي؟ ما فيو جواب، ما فيو جواب، كال ٯتكن أف . جوابان عنها؟ ما تستطيع

كلوال األخبار الشرعية، . سٌر، غيب من أسرار رب العا١تُت جل كعبل. يكوف ٢تا جواب إال أف تقـو الساعة
 .ما نعرؼ الفرؽ بُت اٟتي كا١تيت، إال باآلثار ا١تشهودة. ألصبحنا ُب جهالة

لذلك كل أطباء العآب الذين ال يؤمنوف باهلل باليـو اآلخر، ما يستطيع ٬تد جواب ما ىو ا١توت؟ ما 
إال يأتيك ٔتعلومة يستقبلها من األخبار الغيبية، كلو كانت يعٍت أخبار رٔتا فيها نوع من التلفيق، . يستطيع

 .ما ٯتكن، عآب معزكؿ عن عآب الشهادة. كاألناجيل كغَتىا

تدخل . فسٌول بُت النـو كا١توت ُب القضية (1)﴾﴿اللَُّو يَ تَ َوفَّى اأْلَنُ َ  ِح َ  َمْوِتَها فاهلل جعل ىذا 
، كما تقوؿ كيف ا١توت  ، كما ىو النـو ُب عآب غَت عآب الشهادة، فلسفتو، كٖتديده، كما ىو، ككيف النـو

 صح كلبل ال؟. إذا ما عندؾ معلومة شرعية، ما تستطيع ٕتعل الفلسفة فيو. كما ىو ا١توت

: لذلك لو طرحنا السؤاؿ، اطرح السؤاؿ على أم ٥تلوؽ ُب الدنيا، ما ىو ا١توت؟ إما ٬تبيك باآلثار
لكن . ىذه كلها آثارىا ميدركة ما ٭تتاج حىت تدخل هبا ٥تتربان . سكوف اٟتركة، كقف نبض القلب، إٔب آخره

                                                 

 .42:  الزمر(1)
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َها اْلَمْوَت ا١توت ُب حقيقتو سٌر، كالنـو كذلك  ﴿َوالَِّتي َلْم َتُمْ  ِفي َمَناِمَها فَ ُ ْمِسُك الَِّتي َقَضى َعَل  ْ
 .من آيات اهلل سبحانو كتعأب (1)﴾َويُ ْ ِوُل اأْلُْخَ ى ِإَلى َأَجٍل ُمَسمِّى

يعطيك فوائد، يعٍت ال يصح أف _ صلى اهلل عليو كسلم _ فالنيب . فالنـو جزء من عآب غيب
يعٍت أنو رٔتا رأل النائم . تدخلها ضمن تشر٭تك الشهادم أك احملسوس، كتفلسفها كما صنع بعض الفقهاء

 .لكن ليست ىي تعليل النص. كىو نائم يدخل يده فيعبث هبا ُب مغابنو، كرٔتا، كرٔتا، ىذا الرٔتا ٦تكنة
ماداـ . لو أف إنسانان لٌف على يده قفازان كخبلص: كلذلك أكرد بعض سخفاء العقوؿ قدٯتان، قاؿ

ما ىي هبذه البساطة تصادر األدلة الشرعية، . إذف ما ٭تتاج ىذا النص كلو. حىت لو أدخل يده، فيو كاقي
 .لكن ٨تن ال نعلل هبذا، نعلل ٔتا ال ٯتكن. كتيلغى

فإذا جادلك ُب القضية الغيبية ىذه، اطرح لو قضية النـو نفسها، كا١توت نفسها، ما ىو جوابك 
الشهادم عنها؟ فإف عجزت عن ىذه، فأنت عن تلك أعجز، فسٌلم للنص الشرعي أك اقلب كجهك 

 .انقلب مع ا١تنقلبُت، ككٌذب من ا١تكذبُت، كما أكثرىم. ىناؾ
أنا دخلت ُب اٟتكمة قبل تقرير اٟتكم، لكن ... ىذه نقطة جدان مهمة، كلذلك كاف جواب ا١توثق

َقَظ َأَحدُُكْم ِمْ  نَ ْوِموِ ): اٞتواب ا١توثق ُب مثل ىذا النص. نتمم الكبلـ  أنت رحت رحلة غيبية، (ِإَذا اْوتَ   ْ
يعسر بل يتعذر على : "انتبهتوا كلبل ال؟ كلذلك قاؿ أحد أظنو ابن حـز يقوؿ. ُب عآب األركاح كالغيب

أنت كل ليلة تناـ، تستطيع أف ٖتدد اللحظة بالضبط اليت ٪تت . اإلنساف أف ٭تدد اللحظة اليت ناـ فيها
كفجأة يقوؿ نائم تسع ساعات، كيف؟ قبل . كيف؟ ما تدرم. ما أدرم ىكذا ٪تت. فيها؟ ما تستطيع

 .كيف حصل؟ ما تدرم. تسع ساعات كنت ٕتلس تشرب كأسة شام، طحت ٪تت

كلذلك . فيجب أف يطمس على بصَتتك، ما ترل شيئان . كييفتح باب غيب... ٟتظة النـو ٣تهولة 
كما  ٯتكن أف يرل ُب النـو من الرؤل، أدخلو الشارع ضمن قضايا الوحي، كىو الباب الوحيد إٔب عآب 

 كىذا معيارىا، ىذا (2)(( جزءاً م  الن وةأربع  ال ؤية الصال ة جزء م  وتة و)): كلبل ال؟ قاؿ. الغيب
كال ٯتكن أف تيفسر إال بطرؽ معينة، . كلذلك ال ٯتكن أف تفسرىا كما كقعت، أك كما رأيتها بالضبط. كزهنا

. يعٍت يدخلها ضوابط معينة، كحدكد معينة؛ ألهنا ٤تاكلة لنقل علم غييب إٔب كاقع شهادم، كاقع شهادم
رٔتا يقع ما تظن أك تتأكؿ، كرٔتا ال يقع؛ ألنك . كىذا ٭تتاج يعٍت إٔب شركط كثَتة، كرٔتا ييوفق، كرٔتا ال يوفق

                                                 

 .42:  الزمر(1)
. النبوة من جزءا كأربعُت ستة من جزء الصاٟتة الرؤيا باب، 6474:  صحيح البخارم، رقم(2)
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 . تتعامل مع عآب غيب

فإذف دخلت ىذه الرحلة كرجعت، الشارع يقوؿ لك إذا استيقظت من ىذا النـو اغسل يديك، قبل 
١تاذا؟ . إدخا٢تما ُب اإلناء، أك استخدامهما مثبلن للمضمضة، أك لطعاـ، أك كذا. أف تباشر هبما أم شيء

فبل . ىذه ىي جزء الغيب، ىي جزء الغيب (َ  َيْدِري)، (فَِإنَّ َأَحدَُكْم َ  َيْدِري أَْيَ  بَاَتْ  َيُدهُ ): قاؿ
ال، ال يدرم ألنك . تدخل عليو قضية لو أ٘ب كضعت يدم ُب قفاز، كال لففتها، عرفت أين باتت يدم

كاليد ىي أكؿ ما يباشر بو اإلنساف يعٍت أعمالو، هبا يغسل كجهو، هبا يغسل . دخلت ُب رحلة، رحلة غيبية
لذلك خيصت بالذكر، كإال ُب اٟتقيقة كلك على بعضك . أعضاءه، هبا يتمضمض، هبا يشرب، هبا يأكل
 .ال تدرم ماذا ٭تدث لك ُب عآب الغيب ىذا

 لذلك كاف جواب ا١توفق ُب اٟتكمة أف الشارع جاءنا ٔتا فيو التطهر من األدراف اٟتسية، كما فيو 
ىناؾ . انتظر إذا راح الكبلـ، فقد ٚتالو. ىناؾ أعداء لك غَت منظورين. التطهر من ا٠تبائث الركحانية حىت

أعداء لك ما تراىم، شياطُت اٞتاف، كالشريعة أخربتك عنهم أف الشيطاف حريص على أف يؤذيك قدر ما 
من ضمن رٔتا أذيتو لك، قد يصنع بك أشياء ُب حاؿ نومك، أنت ال . يستطيع، منذ أف تولد إٔب أف ٘توت

كلمة ركحانية يعٍت غَت مرئية، ىذا . فحىت يعٍت تتطهر من ا٠تبائث الركحانية ىذه. تدركها، كال تعلمها
ليس ىذه ... يعٍت كلمة ركحانية، قد يستخدمها بعض الناس استخداـ يعٍت يقصد الراحة ك. مقصودىا

كلذلك مع األسف يسموف ا٠تمر مشركبات . شيء غَت مرئي، غَت مدرؾ. فقط، الركحا٘ب غَت ا١ترئي
يسكر ما عاد يدرم شيء كيقوؿ لك ركحا٘ب، ىذا ا٠تبل ىذا يسكر، يقوؿ لك . ركحانية، كال ركحية

ركحا٘ب؛ ألنو ا١تعٌت فعبلن ىو دخل ُب عآب آخر، لكن ليس ا١تقصود أنو يعٍت يتسلى كيسبح ُب فضاء، كلو 
ليس ىذا، ىو بالفعل دخل ُب عآب ركحا٘ب، يعن دخل ُب عآب يعزلو عن اٟتس . يعٍت يظن أنو يرتاح

كاإلدراؾ كالشعور، ال أهنا راحة نفسية، كال أنو أنس، ال أنو يعٍت ٭تقق لو شيء؛ إ٪تا ٖتقق لو الدمار فقط 
 .كلذلك ٝتاىا الشارع أـ ا٠تبائث. لعقلو، كقلبو، كصحتو، كدينو، كمالو

. كنقصد بكلمة ركحا٘ب عندما نقو٢تا، يعٍت غَت ا١تدرؾ، ما تتسلط عليو ا١تدركات اٟتسية عند البشر
ىناؾ أشياء . البوؿ، كالرباز، تستجمر، تستنجي، تتوضأ، تغسل ثيابك من األذل. فهناؾ خبائث حسية

أمر بغسل اليدين، كأمر باالستنثار : لذلك جاءنا أمراف. خبائث ركحانية، عندؾ أعداء لك شياطُت ككذا
، كىو غَت االستنثار ُب كل كضوء، كما سنقرره رٔتا ُب يعٍت نفس ىذا اٟتديث، أك  عند االستيقاظ من النـو

 .رٔتا ُب حديث قادـ
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كأكامره . فأكامره بالتطهر من األمور اٟتسية، أكردىا ُب قضية االستنثار، كاالستجمار، كاالستنجاء
الغيبية اليت ال ٯتكن تسلط عليها مقايسك اٟتسية، بالتطهر، كالتخلص من أذل العوآب اليت ٖتيط بك، ٔتا 
فيها عآب اٞتاف كالشيطاف، كىم من ا٠تبائث، كىم من أعدائك، كرٔتا يعٍت يقع ُب يدؾ ما ال تدرم كال 

 .تدرؾ كال تعلم، كال ٯتكن أف تعلم

 فمشرِّع ا٠تَت لك، كمعلمك الذم فتح لك باب الغيب، يقوؿ لك إذا استيقظت من نومك 
فاحذر أف تستخدـ يدؾ ُب شيء، ال تدخلها ُب اإلناء، كال تستخدمها ُب شرب، أك ُب مضمضة، أك 

فتغلق على الشيطاف أحد أبواب . طعاـ حىت تغسلها؛ بل كتغسلها ثبلثان كما ُب الزيادات عند مسلم كغَته
أما يأٌب الشيطاف أحدكم كيعقد عليو ثبلث عقد، ما ىو تاركك حىت كأنت . األذية، يستغلك كأنت نائم

كرٔتا ال تدرم ماذا يصنع ُب يدؾ، كأنت مغلق عن عآب الشعور بدخولك ُب عآب غييب غَت مدركؾ . نائم
 .بالنسبة لك

بالتطهر من ا٠تبائث، _ صلى اهلل عليو كسلم _ فاٟتكمة ىنا غائية، غيبية، كىي إحدل أكامر النيب 
كأكامره بالتطهر من األدراف اٟتسية، كبالتإب ٕتمع أيها ا١تسلم بُت . الغَت احملسوسة، كيسميها الركحانية

 .الطهارة من ٚتيع أبواهبا

الكبلـ ىذا كلو، قد ...  كاتركونا من ٗتر٬تات الفقهاء، رٔتا، كرٔتا ٘تر يده على فرجو، كرٔتا، كرٔتا
كلذلك يعٍت فقهاء اٟتديث أك أكثرىم ٛتلوا األمر ىنا على . يكوف ما نلغيو بالكلية، لكن ليس ىو اٟتكمة

 . الوجوب، كأٛتد، كإسحاؽ، كغَته ُب قضية غسل اليدين معان 

كلهم ٔتا فيهم أٛتد، كإسحاؽ، أىل اٟتديث كلهم متفقوف على أف أم كضوء تتوضؤه غَت 
، غسل اليدين ُب البداية مسنوف باإلٚتاع ١تاذا؟ ٟتكمة أخرل؛ ألف . لكن ىنا أكجبوه. االستيقاظ من النـو

أٛتد، كإسحاؽ، كغَتىم، كما نقل عنهم . فيو تعليل آخر، فيو مسألة أخرل، فيو فائدة أخرل فأكجبوه ىنا
 . الًتمذم

كالشافعي ٛتلو على . كالشافعي ٛتلو على االستحباب، كأٛتد خصو بالنـو ا١تستغرؽ ليبل ن أك هناران 
، كجعلو مستحبان . كل نـو كأٛتد أكجب ىذا غسل اليدين بعد . الشافعي من جهة عٌمم من جهة النـو

، لكن خصو بنـو ا١تستغرؽ ليبلن أك هناران   .االستيقاظ من النـو

كاٟتقيقة . كأىل الظاىر جعلوه كاجبان ُب كل نـو عند االستيقاظ منو، كٛتلوا األمر على الوجوب
َأَحدُُكْم فَ ْلَ ْجَعْل ِفي أَْنِ ِو ثُمَّ  ِإَذا تَ َوضَّأَ ) شوؼ. ٛتل األمر ىنا على الوجوب ىو األكفق؛ ألنو حكم آخر
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َقظَ   كعٌللو فيو عٌلة (فَِإنَّ َأَحدَُكْم َ  َيْدِري). استأنف حكم جديد (لِ َ ْنثُ ْ  َوَمْ  اْوَتْجَمَ  فَ ْلُ وِتْ  َوِإَذا اْوتَ   ْ
لكن ثقتك بأنو . ليس مكلف النيب صلى اهلل عليو كسلم أف يعلمك العلل الغائية الغيبية كلها. غيبية غائية

كمن أنكر . نيب مرسل، كإٯتانك بو، كميزتو أف آتاؾ ٔتا ٓب تعلم كال ٯتكن أف تعلم، تكفيك كمسلم مؤمن
 .  أك ا١توت ما ىو كليس بفاعل، كليس بفاعل،عوآب الركح كالغيبيات ىذه، يفلسف لنا النـو

حقيقة فيو أشياء ٨تتاج لعلنا نستكملها ُب الدرس القادـ، ُب . ىذا تقريبان يعٍت الكبلـ ُب ىذا الباب
 . ىذا ا١توضوع إف شاء اهلل تعأب

ما فائدة العلم إذا ما انتفعنا . اللهم علمنا ما جهلنا، كانفعنا ٔتا علمتنا. اللهم كفقنا ١تا ٖتبو كترضى
ككفقنا لبلقتداء هبدم نبيك عليو الصبلة كالسبلـ ُب كل ما نأٌب كندر، اللهم أحيينا على سنتو، كتوفنا ! بو؟

على مٌلتو كاٟتمد هلل رب العا١تُت كصلى اهلل كسلم كبارؾ على نبينا ٤تمد كعلى آلو كصحبو أٚتعُت، 
 .كالسبلـ عليكم كرٛتة اهلل كبركاتو
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 الدرس العاشر
 

بسم اهلل الرٛتن الرحيم، إف اٟتمد هلل ٨تمده كنستعينو كنستغفره، كنعوذ باهلل من شركر أنفسنا 
من يهده اهلل فبل مضل لو، كمن يضلل فبل ىادم لو، كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال . كسيئات أعمالنا

صلى اهلل . شريك لو، كأشهد أف ٤تمدان عبده كرسولو أرسلو ربو با٢تدل كدين اٟتق ليظهره على الدين كلو
 .عليو كعلى آلو كأصحابو كأزكاجو كسلم تسليمان كثَتان 

 :أما بعد
 .تفضل اقرأ. كقفنا على باب غسل الرجلُت من كتاب الطهارة، من اٞتامع الصحيح لئلماـ البخارم

 
 بَاُب َغْسِل ال ّْْجَلْ ِ  َوَ  َيْمَسُح َعَلى اْلَقَدَمْ  ِ 

 
بسم اهلل ال حم  ال ح م، ال مد هلل رب العالم   والصَلة والسَلم على أش ف األن  اء 

 .والم ول  

 بَاُب َغْسِل ال ّْْجَلْ ِ  َوَ  َيْمَسُح َعَلى اْلَقَدَمْ  ِ ) :_رحمو اهلل _ قال المصنف 
ثَ َنا أَبُو َعَوانََة َعْ  أَِبي ِبْلٍ  َعْ  يُوُوَف ْبِ  َماَىَك َعْ  َعْ ِد اللَِّو ْبِ   ثَ َنا ُموَوى قَاَل َحدَّ قال َحدَّ

َعْمٍ و رضي اهلل عنهما أنو قَاَل َتَخلََّف النَِّ يُّ َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم َعنَّا ِفي َوْ َ ٍة َوافَ ْ نَاَىا فََأْدرََكَنا َوَقْد 
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َأْرَىْقَنا اْلَعْصَ  َفَجَعْلَنا نَ تَ َوضَّأُ َوَنْمَسُح َعَلى َأْرُجِلَنا فَ َناَدى بَِأْعَلى َصْوتِِو َوْيٌل ِلأْلَْعَقاِب ِمْ  النَّاِر َم َّتَ ْ ِ  َأْو 
  .(َثََلثًا

 أراد هبذا الباب، كبابُت سيأتياف بعده (بَاُب َغْسِل ال ّْْجَلْ  ِ ): _رٛتو اهلل _ يقوؿ اإلماـ البخارم 
إف شاء اهلل، بياف أف الذم استقر عليو قوؿ فقهاء اإلسبلـ من أىل السنة أف القدمُت ٬تب أف تيغسل كال 

زمء مسحهما، إذا كانتا عاريتُت من خٌف أك جورب ك٨تو٫تا فالرجبلف عضواف من أعضاء الغسل، . ٬تي
على ا٠تفض أف الرجلُت  (1)﴾﴿َواْمَسُ وْا ِبُ ُؤوِوُكْم َوَأْرُجَلُكمْ : كحىت ال يفهم قولو تعأب. كاليدين كالوجو

حىت ال ييفهم ىذا، يريد البخارم هبذا الباب . معطوفتاف على الرأس، فيجزمء فيهما ا١تسح دكف الغسل
 .كالبابُت الذين بعده، تأكيد كجوب غسل القدمُت غسبلن تامان إٔب الكعبُت

 فلو كاف ا١تسح ٬تزمء ما ﴾﴿َوَأْرُجَلُكْم ِإَلى اْلَكْعَ   ِ : كأكضح دليل من اآلية نفسها قولو تعأب
 معٌت؛ ألف ا١تسح كما تعرؼ يكتفى فيو با١تسح على بعض العضو دكف ﴾﴿ِإَلى اْلَكْعَ   ِ : صار لقولو
إٔب ٖتديد حٌد القدـ كالرجل اليت  ﴾﴿ِإَلى اْلَكْعَ   ِ : فدٌؿ قولو! فما فائدة قولو إذف إٔب الكعبُت؟. البعض

تيغسل، كىي تيغسل ٚتيعها إٔب حد الكعبُت ك٫تا العظماف الناتئاف من طرُب القدـ ُب ا١تفصل الذم تتصل 
فأكرد اٟتديث، اٟتديث لن نتكلم عليو؛ ألنو سبق . كسنحرر ىذا إف شاء اهلل تعأب. بو القدـ ُب الساؽ

 .الكبلـ عليو ُب كتاب العلم

ثَ َنا ُموَوى) ا١تنقرم نسبة إٔب القبيلة، كالتبوذكي نسبة . ىو ابن إٝتاعيل التَّبيودىكي ا١تًنػٍقىرم (قال َحدَّ
 . إٔب بلدة تبودؾ من ببلد ما كراء النهر

ثَ َنا أَبُو َعَوانَةَ )  أبو عوانة الذم ُب أسانيد الصحيح اٝتو كىضَّاح بن عبد اهلل اليىٍشكيرم (قَاَل َحدَّ
 . البكرم البصرم

فهو جعفر . أبوه كنيتو أبو كحشية، كاٝتو إياس. أبو بشر ىو جعفر بن أيب كىٍحًشيَّة (َعْ  أَِبي ِبْل ٍ )
 .  بن إياس بصرم أيضان 

كقد حررنا .  القراءة الصحيحة بفتح ا٢تاء ال بكسرىا يوسف بن مىاىىك(َعْ  يُوُوَف ْبِ  َماَىكَ )
 .  ذلك ُب اٟتديث ١تا درسنا السند ىذا ُب كتاب العلم

 . ىو ابن العاص(َعْ  َعْ ِد اللَِّو ْبِ  َعْمٍ و)

_  كانوا ُب طريق ُب السفر، فتأخر النيب (قَاَل َتَخلََّف النَِّ يُّ َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم َعنَّا ِفي َوْ َ ةٍ )
                                                 

 .6:  ا١تائدة(1)
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فدخل كقت الصبلة، فجعل القـو يتوضئوف فأعجلهم كقت الصبلة، فجعلوا _ صلى اهلل عليو كسلم 
 ؟ _صلى اهلل عليو كسلم _ فماذا كاف موقف النيب . يسمحوف على أقدامهم، ظنان أف ىذا يكفي

 .  أم النيب صلى اهلل عليو كسلم(فََأْدرََكَنا)

 .   يعٍت دخل كقت العصر، ك٨تن ُب عجلة ُب الوضوء للتجهز للصبلة(َوَقْد َأْرَىْقَنا اْلَعْص َ )

مسحوا استعجاالن كإدراكان لوقت الصبلة، كرٔتا ظنان أف ا١تسح  (َفَجَعْلَنا نَ تَ َوضَّأُ َوَنْمَسُح َعَلى َأْرُجِلَنا)
 . ٬تزئ

 ىي اليت بٌررت (بَِأْعَلى َصْوتِوِ ) ىذه اٞتملة (بَِأْعَلى َصْوتِوِ ). أم النيب صلى اهلل عليو كسلم (فَ َناَدى)
كقررنا ىناؾ أف ". باب رفع الصوت بالعلم"للبخارم إخراج ىذا اٟتديث ُب كتاب العلم، كترجم عليو 

أما رفع الصوت، البد يكوف لو سبب، كأف . األكٔب ُب ا١تتحدث أف يتحدث ٔتا يكفي ُب استماع السامعُت
يكوف اٞتمع غفَتان، كاألمر خطَتان، كرفع الصوت ٭تتاج إليو ا١تتكلم حىت ييبلب السامعُت ببلغان مؤكدان؛ ألف 

كىو _صلى اهلل عليو كسلم _ ك١تا كاف مقرران عنده . اٟتكم عظيم؛ كىو أهنم اجتزؤكا بالغسل دكف ا١تسح
مأذكف لو بتبليب شرع اهلل، أف ا١تسح ال ٬تزئ، كبالتإب الوضوء يكوف فاسد كباطل، كبالتإب ستكوف الصبلة 

اليت تصلى هبذا الوضوء أيضان فاسدة كباطلة، كىذا أمر خطَت إذا أدل إٔب إفساد الصبلة، أمر عظيم 
 .(َوْيٌل ِلأْلَْعَقاِب ِمْ  النَّاِر َم َّتَ ْ ِ  َأْو َثََلثًا): يستحق أف يصرخ بأعلى صوتو كيقوؿ

كُب ركاية اٟتاكم ُب . مؤخرة القدـ ىو العقب.  فتهديد األعقاب، األعقاب ىي مؤخرة القدـ
 ألف األعقاب كىي آخر القدـ كباطنها لن يصلو (1)((ويل لألعقاب وبطون األقدام م  النار)): اٟتديث

ا١تاء إذا مسحت القدـ؛ ألف ا١تسح سيكوف على ظهرىا، كبالتإب لن يصل ا١تاء ال إٔب أعقاب القدمُت إٔب 
يريد أف يعلمهم _ صلى اهلل عليو كسلم _ عقيب القدمُت كال إٔب بطوهنما أيضان، فدؿ ذلك على أف النيب 

 .كيعلمنا ٚتيعان أف القدمُت البد من غسلهما غسبلن مسبغان مستوعبان، كما أمر اهلل إٔب الكعبُت، إٔب الكعبُت

فما دكف الكعبُت، كىذه القدـ كلها بأعقاهبا كبطوهنا، كما بُت األصابع أيضان، كبالتإب ٬تب أف ييزاؿ 
إذا كاف على قدمك شيء من عجُت، أك طُت، أك مثبلن . كل ما ٯتنع كصوؿ ا١تاء كما ىو مقرر عند الفقهاء

 .دىن ٯتنع كفود ا١تاء إٔب اٞتلد، كلو كاف موضع ضئيل جدان ىذا يفسد بو الوضوء، يفسد بو الوضوء

رأى رجَلً ))". السنن"اٟتديث عند أيب داككد ُب ... رجبلن _ صلى اهلل عليو كسلم _ رأل النيب 
يصلي وفي ظه  قدمو لمعة مثل الدرىم ب جم الدرىم لم يص ها الماء فأم ه الن ي صلى اهلل عل و 

                                                 

. 41: رقم حديث 60 ص/ 1 ج سننو ُب الًتمذم (1)
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ُب _ صلى اهلل عليو كسلم _ فدؿ على أنو ال هتاكف عند النيب . (1)((وولم أن يع د الوضوء ويع د الصَلة
 .مسألة الوضوء، كالصبلة ا١تبنية عليها

فأم يعٍت موضع ُب األعضاء اليت ٬تب غسلها، كالوجو، كاليدين إٔب ا١ترافق، كالقدمُت إٔب الكعبُت، 
ال يصلو ا١تاء سواء ْتائل، يعٍت منع كصوؿ ا١تاء حائل، أك بإ٫تاؿ كأف يغسلها بسرعة أك ٯتسحها 

حقيقة كضوؤه فاسد، كيبٌت عليو . مستعجبلن، كما يصنع رٔتا كثَت خاصة الصغار كاألطفاؿ كالنساء ككذا
 .فساد الصبلة، فيجب أف ينتبو لذلك

الرافضة الشيعة عندىم ا١تسح فقط كال غسل، كال غسل أخذان كما . كىذا فيو رد ١تذىب الرافضة
فعبلن فيو ركاية عن علي عند ابن أيب شيبة .  _رضي اهلل عنو _ يقولوف بظاىر اآلية، كبشيء ريكم عن علي 

ٍب . ىذا أصبلن معضل، معضل سقط منو طبقتاف، يعٍت طبقتُت ساقطة ىذا من جهة السند. ُب ا١تصنف
علي الذم كاف يفيت كثبت عنو بأسانيد صحيحة أنو _ رضي اهلل عنو _ ذكر العلماء أف ا١تستقر عند علي 

كلو قيل أك فرضنا أك سلمنا كاف يقوؿ بالغسل، فهذا شيء تيرؾ ١تا ثبت ُب اٟتديث . يفيت بالغسل غسبلن 
استفاضة يعٍت أف ٬تهل بعض _ النيب صلى اهلل عليو كسلم _ كثبت ُب السنة كاستفاض صفة غسل 

الصحابة فضبلن عن كبارىم صفة الوضوء، ٔتا فيها الغسل، فبالتإب ال يكوف للقوؿ با١تسح أم كجو، ال من 
كسيأٌب مزيد من ىذا . ، كال من أقواؿ كأفعاؿ الصحابة_صلى اهلل عليو كسلم _ اآلية، كال من سنة النيب 
 .اتفضل. ُب البابُت الذين بعد ىذا

 
 بَاُب اْلَمْضَمَضِة ِفي اْلُوُضوءِ 

 
 .بَاُب اْلَمْضَمَضِة ِفي اْلُوُضوءِ )

ُهْم َعْ  النَِّ يّْ َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولَّمَ   .قَاَلُو اْبُ  َع َّاٍس َوَعْ ُد اللَِّو ْبُ  زَْيٍد َرِضَي اللَُّو َعن ْ
ثَ َنا أَبُو اْلَ َماِن قَاَل َأْخ َ َ نَا ُشَعْ ٌب َعْ  الزُّْىِ يّْ قَاَل َأْخ َ َ ِني َعطَاُء ْبُ  َيزِيَد َعْ  ُحْمَ اَن  قال َحدَّ

 .  _(رضي اهلل عنو_ َمْوَلى ُعْثَماَن ْبِ  َع َّاَن أَنَُّو رََأى ُعْثَماَن 
حقيقة الباب ىذا كاف حقو من جهة الًتتيب أف ييقدـ؛ ألنو .يكفي ىذا؛ ألنو أعاد حديث عثماف 

فكاف حق باب ا١تضمضة أف يكوف معها؛ ألف ىذا . مرت معنا أبواب ُب االستنشاؽ كاالستنثار تذكركهنا

                                                 

. 175ح 45ص/1ج سننو ُب داكد أيب (1)
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أف يبدأ با١تضمضة، كاالستنشاؽ، . _صلى اهلل عليو كسلم _ ىو الًتتيب األنسب ُب أفعاؿ كضوء النيب 
 .كاالستنثار، ٍب غسل الوجو، ٍب اليدين، ٍب الرجلُت

 فهذا الباب حقيقة دخل بُت أبواب غسل القدمُت، يعٍت دخوالن من جهة الًتتيب ال كجو لو، حقو 
إف كاف ثبت ذلك ُب أكثر النسخ، لكن ُب نسخة األصيلي كأيب الوقت قيدـ ىذا الباب كىو . أف ييقدـ
ظنان من . كىذا رٔتا من تصرؼ أصحاب النسخ قد يقدموف كيؤخركف أبواب، يعٍت يتصرفوف فيها. ا١تناسب

إذا . ليس كل راكم للنسخة، كلو كانت نسختو معتمدة. بعضهم؛ ألف أكثر ركاة النسخ ركاة، ليسوا فقهاء
فيعٍت ال يبإب . كاف ضبطها، كحققها، كقرأ على شيخ كسنده متصل، تيعتمد نسختو، كقد يكوف ليس فقيهان 

يعٍت ال ييظن بو أنو يعٍت يضع األبواب ىكذا، أف يأٌب _ رٛتو اهلل_ يظن أف الًتتيب يعٍت إ٪تا البخارم 
بباب ا١تضمضة بُت أبواب غسل القدمُت، كيقدـ بابان؛ الًتتيب األنسب أف يكوف باب ا١تضمضة مع أبواب 

لكن يعٍت ثبت ىذا ُب أكثر . االستنشاؽ كاالستنثار؛ ألف ىذا الًتتيب ا١تناسب ألفعاؿ الوضوء ا١تسنوف
 .النسخ

ا١تضمضة ىي إدخاؿ ا١تاء ُب ٕتويف الفم كٖتريكو .  أم حكمها(باب اْلَمْضَمَضِة ِفي اْلُوُضوءِ )
بواسطة اللساف كشيء من ا٢تواء، كالبد من التحريك كإال ال يسمى مضمضة، البد ٭ترؾ ا١تاء كيقلب داخل 

الفم باللساف كشيء من ا٢تواء، لينقي ا١تاء ٕتاكيف الفم كاللساف كما بُت األسناف؛ ألف دكر ا١تضمضة 
 .طهارة الفم كتنظيفو

. البد من تطهَته كتنظيفو، كاىتمت الشريعة بذلك. كالفم كما تعرؼ يأكل بو اإلنساف كيشرب
 .كسيأٌب للسواؾ أبواب مستقلة إف شاء اهلل تعأب. سواء ُب ا١تضمضة، أك ُب السواؾ، أك ٨تو ذلك من أمور

رؾ أما إدخالو ُب الفم ٍب إخراجو ال تعترب مضمضة، ال ُب اللغة . فبل يكوف مضمضة  ا١تهم حىت ٖتي
 .فبلبد من ٖتريك ا١تاء ُب الفم باللساف كا٢تواء. كال ُب الشريعة، ال ُب اللغة كال ُب الشريعة

أم ما حكمها ُب  (بَاُب اْلَمْضَمَضةِ ).  أم ما حكمها يقصد البخارم(اْلَمْضَمَضِة ِفي اْلُوُضوءِ )
ىل ىي على سبيل الوجوب كغسل الوجو كاليدين كالقدمُت كما قررناه ُب الباب السابق، ١تا ذكرنا . الوضوء

 أقواؿ الفقهاء ُب االستنشاؽ كاالستنثار؟

ُب _ رٛتو اهلل _ اٟتقيقة فقهاء اٟتديث، فقهاء اٟتديث، كعندما أقوؿ فقهاء اٟتديث، أٛتد 
إحدل الركايتُت عنو،كصاحبو كىو إسحاؽ بن إبراىيم اٟتنظلي ا١تعركؼ بابن راىويو، كراح تشوفوه من 

ىؤالء الثبلثة تقريبان ال يكادكف ٮترجوف، يعٍت ال . كيوافقهم كثَتان أبو عيبىيد القاسم بن سىبلٌـ. شيوخ البخارم
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 .ُب مسائل كثَتة، كيفارقهم ُب مسائل_ رٛتو اهلل _ ينظم إليهم الشافعي . ٗتتلف أقوا٢تم كثَتان 
أىل اٟتديث الذين ٝتيتهم لكم، يركف كجوب ا١تضمضة ٘تامان كما يركف كجوم االستنشاؽ 

كاالستنثار كما قررناه ُب الدرس ا١تاضي، ك٢تم ُب ذلك أدلة ذكرناىا ُب الدرس السابق، كذكرنا قوؿ الشافعي 
الذم يرل االستحباب، كٔتاذا خرٌج القوؿ بالوجوب؛ ألنو أيٚتع على عدـ إفساد كضوء من ٓب يتمضمض 

لكن مع ذلك يعٍت . كٓب يستنشق، كىذا إٚتاع مستقر، كىو من أقول حجج الشافعي على عدـ الوجوب
 .٬تب أف يؤكَّد عليو، كإف سلمنا على عدـ الوجوب الذم ييبٌت عليو فساد العمل

إذا . الوجوب ُب لغة الفقهاء يعٍت إما إفساد العمل، كإما تصحيحو مع التأثيم، ىذا معٌت الوجوب
إذا قيل ىذا كاجب ُب .. قاؿ الفقيو كاجب، اصطبلحات الفقهاء أك ىذا الفعل كاجب، معناه إما العمل

كبالتإب إذا ما . الصبلة، أك كاجب ُب الوضوء، ييبٌت عليو إفساد العمل؛ ألنك ما أتيت بالواجب شرعان 
٘تضمضت كاستنشقت على القوؿ بالوجوب، ٬تب أف ييبٌت على ذلك إفساد كإبطاؿ الوضوء، كبالتإب 

 .الصبلة اليت صليتها أيضا تفسد، كىذا ٓب يقل بو أحد، ٓب يقل بو أحد

كما ريكم عن عطاء كغَته، ال يأخذ بذلك ألف . كما نقلو الشافعي من اإلٚتاع، ييسلم لو ُب ذلك
كب يعٍت من باب جفيصبح قو٢تم بالوجوب، الوجوب اللي ىو يعٍت نسميو الو. الركاية عنو ٖتتاج إٔب تثبيت

التأكيد، كالتحفيز، كالًتغيب ا١تؤكد حىت ال يتهاكف الناس؛ ألف الناس بعضهم فهمهم يعٍت ضيق، يقوؿ ىذا 
 .ك٨تو ذلك.. ليس بواجب مستحب خبلص، يعٍت يهملو، كيهجره، كيتهاكف بو

صلى _ فرٔتا يستخدـ بعض العلماء كلمة الوجوب كقصده التأكيد، خصوصان أنو ٓب يينقل عن النيب 
لكن لو . ُب كضوئو قط أنو ترؾ ا١تضمضة كترؾ االستنشاؽ، فدٌؿ على أف ىذا أمر مؤكد_ اهلل عليو كسلم 

استفتاؾ مستفيت، كقاؿ لك توضأت كما ٘تضمضت كاستنشقت كصليت، ىل تفتيو بإعادة الوضوء 
 كالصبلة؟

اٞتواب ال تفتيو، لكن ٖترِّصو كتؤكده عليو أنو البد يتمضمض، .  ىذا معٌت ا١تسألة، ىذا حقيقتو
 .كالبد يستنشق؛ ألف ىذا ىو ا١تطلوب، كىذا ىو يعٍت ا١ترغوب فيو، كا١تؤكد عليو ُب الوضوء

كقلت لكم حديث ابن عباس أحد األحاديث . يعٍت ثبت ُب حديث ابن عباس (قَاَلُو اْبُ  َع َّاسٍ )
 ._صلى اهلل عليو كسلم _ الثبلثة اليت نقلت صفة كضوء النيب 

 .حررنا ىذا ُب دركس سابقة.  ابن عاصم ا١تاز٘ب كذلك(َوَعْ ُد اللَِّو ْبُ  زَْيدٍ )

راف مؤب عثماف عن عثماف، كقد تكلمنا عليو تفصيبلن ُب دركس سابقة، كننتقل  ٍب أكرد حديث ٛتي
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 .إٔب الباب الذم بعده

 بَاُب َغْسِل اأْلَْعَقابِ 
 
 .(بَاُب َغْسِل اأْلَْعَقابِ )

 .وََكاَن اْبُ  ِو  ِيَ  يَ ْ ِسُل َمْوِضَع اْلَخاَتِم ِإَذا تَ َوضَّأَ 
ثَ َنا ُمَ مَُّد ْبُ  زِيَاٍد قَاَل َوِمْعُ  أَبَا : قال ثَ َنا ُشْعَ ُة قَاَل َحدَّ ثَ َنا آَدُم ْبُ  أَِبي ِإيَاٍس قَاَل َحدَّ َحدَّ

وََكاَن َيُم ُّ بَِنا َوالنَّاُس يَ تَ َوضَُّئوَن ِمْ  اْلِمْطَهَ ِة قَاَل َأْوِ ُ وا اْلُوُضوَء فَِإنَّ أَبَا _ رضي اهلل عنو _ ُىَ يْ َ َة 
 .(اْلَقاِوِم َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو وعلى آلو َوَولََّم قَاَل َوْيٌل ِلأْلَْعَقاِب ِمْ  النَّارِ 

التأكيد . ىذا الباب الثا٘ب الذم ٯتكن يكوف مباشرة بعد باب غسل القدمُت؛ ألنو متصل باٟتكم
قلنا يريد البخارم هبا أف . ىي ثبلثة أبواب قلت لكم، باب غسل القدمُت، كىذا الباب كالباب الذم بعده

 . ٭ترر مسألة غسل القدمُت، كأهنا مطلوبة مفركضة ُب الوضوء ال ٬تزئ غسل القدمُت مطلقان 

يعٍت كجوب ذلك أنو ال .  ٚتع عقب، كىو مؤخرة القدـ(اأْلَْعَقاب)، (بَاُب َغْسِل اأْلَْعَقابِ ): قاؿ
 .يتم الوضوء إال بو

ىذا األثر من التابعي ا١تشهور ٤تمد بن سَتين  (وََكاَن اْبُ  ِو  ِيَ  يَ ْ ِسُل َمْوِضَع اْلَخاَتِم ِإَذا تَ َوضَّأَ )
 :لو لفظاف

الذم صٌدره البخارم أك عٌلقو البخارم ىنا ُب ىذا الباب، ككصلو البخارم نفسو ُب : اللفظ األكؿ
 .((أنو كان ي سل موضع الخاتم إذا توضأ)): عن ابن سَتين" التاريخ الكبَت"كتاب 

كان اب  و  ي  إذا توضأ ح ك )): قاؿ". ا١تصنف"كاللفظ الثا٘ب ىو ما أخرجو ابن أيب شيبة ُب 
 .حركو (1)((خاتمو

اٟتقيقة ىذاف أثراف، اختلف لفظهما بناءن على اختبلؼ الفعل كالتصرؼ كاٟتكم، كبناءن عليو قاؿ 
الفقهاء إذا كاف اإلنساف يلبس خا٘تان ُب أصابعو، أك مثبلن ساعة ُب يده، أك ٨تو ذلك ٦تا يلبسو النساء يعٍت 
من اٟتلي، إف كانت ضيقة مبلصقة ٞتلد الشخص لصوقان شديدان، ٬تب عليو أف يزيلهما كيز٭تهما، لضماف 

 .كصل ا١تاء إٔب ما ٖتتهما

مل كاف خا٘تو رٔتا ضيقان، فبل يتم حىت ٮترجو ينزعو، أك  ((كاف يغسل موضع ا٠تاًب)): كعليو ٭تي
                                                 

.  424ح 44ص/1ج:شيبة أيب ابن مصنف (1)
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 .٭تركو ْتيث يضمن ٖتريكان كاضحان، ْتيث يدخل ا١تاء ٘تامان إٔب موضع ا٠تاًب

إذا كاف ا٠تاًب، أك الساعة، أك اٟتلي كاسعة ال ٘تنع دخوؿ ا١تاء إٔب  ((٭ترؾ خا٘تو)):  كاللفظ الثا٘ب
ما ٖتتو، يكفي التحريك الذم يعٍت يكفي ُب غالب الظن أف ا١تاء تسرب إٔب ما ٖتت ا٠تاًب، أك الساعة، 

 . أك اٟتلي، ليضمن كصوؿ ا١تاء إٔب ذلك

اليداف، كالوجو، : كىذا يدلك على تأكيد اٟتكم، أنو ٬تب ُب أعضاء الوضوء اليت أيمر بغسلها
فإذا حاؿ دكف . كالقدماف، ٬تب كصوؿ ا١تاء إٔب ٚتيعهما، كال ييستثٌت شيء إال ا١تواضع اليت حددىا اهلل

ذلك حائل من حلي أك خاًب أك كذا، إف كاف ضيقان ٬تب إزالتو كإبعاده حىت يدخل ا١تاء، كإف كاف أيضان 
 .كاسعان ٭ترؾ ٖتريكان معينان ْتيث يغلب على ظنك أف ا١تاء تسرب إٔب ما ٖتتو

ثَ َنا آَدُم ْبُ  أَِبي ِإيَاسٍ ): ٍب قاؿ  . مٌر معنا(َحدَّ
ثَ َنا ُمَ مَُّد ْبُ  زِيَادٍ ) ثَ َنا ُشْعَ ُة قَاَل َحدَّ  ىو اٞتيمىحي ا١تكي قرشي، كقد ٮتتلط كثَتان برفيقو (قَاَل َحدَّ

اآلخر كسرٌيو ٤تمد بن زياد األى٢ٍتىا٘ب اًٟتٍمصي، الذم معنا ىنا ىو ٤تمد بن زياد اٞتيمىحي، يكٌت أبا اٟتارث 
من طبقة التابعُت، ىو ك٤تمد . مؤب، كليس من بٍت ٚتيىح من أنفسهم، كلكنو مؤب أليب لبٍت ٚتيىح من قريش

 .   بن زياد األى٢ٍتىا٘ب من طبقة كاحدة

 ٬تب كسر ا١تيم ا١تًطهرة، (قَاَل َوِمْعُ  أَبَا ُىَ يْ َ َة وََكاَن َيُم ُّ بَِنا َوالنَّاُس يَ تَ َوضَُّئوَن ِمْ  اْلِمْطَهَ ةِ )
كإما يفسر باإلناء الذم يعد فيو ا١تاء الذم يتوضأ كيتطهر بو، . كىو اسم آلة، يسمى اسم اآللة من التطهر

 .إٔب ما أيٟتق الحقان با١تساجد من مواضع للوضوء_ كىو األصوب ىنا _ أك يفسر 

كعهود الراشدين ،١تا ذكر أنو أيحدثت ُب _ صلى اهلل عليو كسلم _ ٓب تكن ا١تساجد ُب عهد النيب 
كاف الناس يتطهركف ُب بيوهتم ك٨تو ذلك، . عهد عثماف، ٓب يكن للمساجد ملحق أماكن للتطهر كالوضوء

ٍب ١تا أصبح يدىم ا١تدينة، كيدىم ا١تدف اليت فيها ا١تساجد كثَت من األعراب، ككثَت من الناس، خاصة ُب 
ُب أكاخر عهد عثماف بينيت ما يسمى با١تطهرة، .. اٞتيمىع، ك٭تتاجوف للوضوء فيشق عليهم كيعسر، ابتٌت

مع فيها ا١تاء، كيوضع عندىا بعض األكا٘ب ك٨تو ذلك، يغًتؼ من ليس  كىي ًبرؾ تبٌت، أحواض أك ًبرؾ ٬تي
بيتو قريبان، أك غريبان قادمان من ا٠تارج ككذا، يغًتؼ كيتوضأ، ىذه يسموهنا ا١تطهرة، أم ا١توضع ا١تعد للتطهر، 
كىي أحواض كبرؾ أٟتقت با١تساجد ُب أكاخر عهد عثماف، كأصبحت بعده منتشرة، ال يكاد يوجد مسجد 

بعد ذلك إال كيلحق بو يعٍت مكاف للوضوء يسمى ا١تطهرة، أم اسم آلة للتطهر، كىو ا١توضع ا١تعد 
للطهارة، كىي أحواض كبرؾ ٬تمع فيها ا١تاء، كتوضع عندىا أكا٘ب من أباريق ك٨توىا، تيسَتان على الناس حىت 
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 .يتوضئوف من قريب كيدركوف الصبلة

فأبو ىريرة كاف ٯتر بالناس كىم مزدٛتوف عند ا١تطهرة، كما نزدحم ٨تن عند أبواب ا١تساجد للتطهر، 
فرٔتا ىذا االزدحاـ كاالستعجاؿ، كرٔتا يسمعوف الصبلة قد أقيمت، يصنعوف ما صنعو الصحابة ١تا رآىم 

ُب الغزكة كقد أرىقتهم الصبلة، يعٍت يغسلوف أرجلهم غسبلن سريعان، كأراد _ صلى اهلل عليو كسلم _ النيب 
أف ينبههم أف القدمُت خاصة ألهنا يقع فيها اإل٫تاؿ، ٬تب أف ييضمن غسلهما كاستيعاهبما ٘تامان إٔب 

 . الكعبُت

 . كاإلسباغ ىو تعميم العضو ا١تراد غسلو.  على سبيل األمر(َأْوِ ُ وا اْلُوُضوءَ ): فقاؿ أبو ىريرة

اليت اشتهر هبا كعرؼ هبا، ككاف _ صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى _  كىي كنية رسوؿ اهلل (فإن أَبَا اْلَقاِومِ )
كىذا ا١تنع عيلل بتعليلُت من كبلمو . غَته أف يكتٍت هبا، كاف ٯتنع غَته_ عليو الصبلة كالسبلـ _ ٯتنع النيب 
كاف ". باب التكٍت بأيب القاسم"كسيأٌب ىذا ُب كتاب كتاب األدب، _ عليو الصبلة كالسبلـ _ نفسو 
 يعٍت أبو القاسم يعٍت ليس (1)((تسموا باومي و  تكنوا بكن تي فإنما أنا قاوم واهلل معطي)): يقوؿ

ىو الذم قسم . تسميان بابن أك ٨تو ذلك، كلكن كنية أقرب إٔب أف تكوف لقبان ككصفان لو منها أف تكوف كنية
 . اهلل على يديو العلم، كا٠تَت، كا٢تدل للناس، فهو األليق هبذا قاسم

ُب السوؽ _ عليو الصبلة كالسبلـ _ كفيسر ذلك بو أنو كاف . حىت ال ٮتتلط بغَته: كالسبب الثا٘ب
فقاؿ ما إياؾ _ صلى اهلل عليو كسلم _ يا أبا القاسم فالتفت لو النيب : يومان، فسمع رجبلن ينادم يقوؿ

تسموا باومي و  )): ىذا الرجل يقوؿ ما إياؾ أردت، أردت رجل آخر اٝتو أبا القاسم فقاؿ( (أردت
 ._عليو الصبلة كالسبلـ _  حىت ال ٮتتلط بو غَته ((تكنوا بكن تي

ىل ىذا ا١تنع مستمران، أـ أنو زاؿ؟ خبلؼ _ صلى اهلل عليو كسلم _ كا٠تبلؼ كقع بعد كفاتو 
صلى اهلل عليو _ فهي كنيتو اليت عيرؼ هبا . مشهور بُت العلماء كالفقهاء، ليس ىذا اآلف موضع ٖتريره

صلى _ ٍب قالوا ُب السَِّت أنو أكؿ مولود كلد لو من خد٬تة، من أكالده الذكور ٝتاه القاسم النيب _ كسلم 
القاسم، كالطاىر، : على ما ذكره أىل السَت، ك٦تا ذكركه أنو كلد لو ثبلثة أبناء ذكور_ اهلل عليو كسلم 

كالصواب أنو شخص كاحد، كيلد لو كلد كاحد من . كبعضهم أكصلو إٔب أربعة كأضاؼ عبد اهلل. كالطيب
كىو كاحد توُب ُب ا١تهد صبيان . خد٬تة ذكر، ىو القاسم، كىوة ا١تلقب، بالطاىر، كالطيب، كل ىذه ألفاظ

إال إبراىيم من سيرِّيتو اللي ىي _ عليو الصبلة كالسبلـ _ صغَتان، كٓب يولد لو مولود ذكر من أم من أزكاجو 
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 ._رضي اهلل عنها _ مارية، مارية ا١تصرية القبطية 

_ صلى اهلل عليو كسلم _ أبو ىريرة يأمرىم بإسباغ الوضوء، كيستدؿ باٟتديث الذم ٝتعو من النيب 
 إما أف تفسر كما قالوا بوادم ُب النار، (َوْيلٌ ): ككلمة.  كىذا هتديد بالنار كالعذاب(َوْيلٌ ): ُب تلك الغزكة

﴿َوْيٌل لُّْكلّْ كإما أهنا كلمة ٝتوىا من أٝتاء األفعاؿ، تعٍت التهديد العظيم، كالوعيد، كالنكاؿ، كيل لك 
كالويل إما عذاب ٥تصوص ُب . أم هتديد عظيم، أم سيلقوف كيبلن  (2)﴾﴿َوْيٌل لّْْلُمطَ ِّْ   َ ، (1)﴾ُىَمَزٍة لَُّمَزةٍ 

 .ككل عذاب النار ىو عذاب عظيم كىائل، نسأؿ اهلل أف ينجينا كإياكم منو. النار، كإما عمـو العذاب

 ما داـ هتديد بالنار كالعذاب، معناه ترؾ كإ٫تاؿ (َوْيلٌ ).  فاللهم صلي على ٤تمد كآلو كصحبو
كإذا شيء يفسد الطهارة كالصبلة، ىذا . الغسل، ترؾ ألمر عظيم يًتتب عليو فساد الطهارة، كفساد الصبلة

 . مصَته الويل نسأؿ العافية

 .اتفضل.  أم مؤخرة األقداـ من النار(َوْيٌل ِلأْلَْعَقاِب ِمْ  النَّارِ )

 
 بَاُب َغْسِل ال ّْْجَلْ ِ  ِفي الن َّْعَلْ ِ  َوَ  َيْمَسُح َعَلى الن َّْعَلْ  ِ 

 
 .     (بَاُب َغْسِل ال ّْْجَلْ ِ  ِفي الن َّْعَلْ ِ  َوَ  َيْمَسُح َعَلى الن َّْعَلْ  ِ )

ثَ َنا َعْ ُد اللَِّو ْبُ  يُوُوَف قَاَل َأْخ َ َ نَا َماِلٌك َعْ  َوِع ٍد اْلَمْقُ ِ يّْ َعْ  ُع َ ْ ِد ْبِ  ُجَ ْيٍج أَنَُّو ) :قال َحدَّ
قَاَل ِلَعْ ِد اللَِّو ْبِ  ُعَمَ  يَا أَبَا َعْ ِد ال َّْحَمِ  رَأَيْ ُتَك َتْصَنُع َأْربَ ًعا َلْم َأَر َأَحًدا ِمْ  َأْصَ اِبَك َيْصنَ ُعَها قَاَل َوَما 
ِىَي يَا اْبَ  ُجَ ْيٍج قَاَل رَأَيْ ُتَك َ  َتَم ُّ ِمْ  اأْلَرَْكاِن ِإ َّ اْلَ َمانِ  َّْ ِ  َورَأَيْ ُتَك تَ ْلَ ُ  الن َّْعاَل السَّْ ِت ََّة َورَأَيْ ُتَك 

 ...َتْصُ ُغ بِالصُّْ َ ِة َورَأَيْ ُتكَ 
ٍبًتيَّة: " ىي األكٔب أف تقرأىا بالكسرة:فض لة الل خ  ".  السِّ

ْ ِت ََّة َورَأَيْ ُتَك َتْصُ ُغ بِالصُّْ َ ِة َورَأَيْ ُتَك ِإَذا ُكْنَ  ِبَمكََّة َأَىلَّ النَّاُس ِإَذا رََأْوا اْلِهََلَل َوَلْم  الن َّْعاَل السّْ
ُتِهلَّ أَْنَ  َحتَّى َكاَن يَ ْوُم الت َّْ ِويَِة قَاَل َعْ ُد اللَِّو َأمَّا اأْلَرَْكاُن فَِإنّْي َلْم َأَر َرُووَل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم 
ْ ِت َُّة فَِإنّْي رَأَْيُ  َرُووَل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم يَ ْلَ ُ  الن َّْعَل الَِّتي  َيَم ُّ ِإ َّ اْلَ َمانِ  َّْ ِ  َوَأمَّا الن َّْعاُل السّْ
لَْ َ  ِف َها َشَعٌ  َويَ تَ َوضَّأُ ِف َها فَأَنَا ُأِحبُّ َأْن أَْلَ َسَها َوَأمَّا الصُّْ َ ُة فَِإنّْي رَأَْيُ  َرُووَل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو 

                                                 

 .1:  ا٢تمزة(1)
 .1:  ا١تطففُت(2)
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ْىََلُل فَِإنّْي َلْم َأَر َرُووَل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم  َوَولََّم َيْصُ ُغ ِبَها فَأَنَا ُأِحبُّ َأْن َأْصُ َغ ِبَها َوَأمَّا اْْلِ
 (.(يُِهلُّ َحتَّى تَ ْنَ ِعَث ِبِو رَاِحَلُتوُ 

بىابي غىٍسًل ): ىذا الباب الثالث من األبواب اليت اىتم هبا اإلماـ لتأكيد كجوب غسل القدمُت فقاؿ
النعبلف ٫تا ما تعود أف تلبس ُب القدمُت، لتقي القدمُت يعٍت  . (الرٍِّجلىٍُتً ُب النػٍَّعلىٍُتً كىالى ٯتىٍسىحي عىلىى النػٍَّعلىٍُتً 

 .أذل األرض، كحرىا كبردىا، كما ٨تو ذلك، ك٫تا خبلؼ ا٠تفُت

أما ا٠تف ىو الذم يغطي القدـ كلها إٔب . كالفرؽ بينهما أف النعبلف ال تغطياف ٚتيع القدـ
كنسميو اآلف اٞتزمة، . فإذا كاف ما يلبسو اإلنساف يغطي قدمو كلها إٔب الكعبُت، ىذا يسمى خفان . الكعبُت

 .أك شيء من ىذا القبيل، كُب معناه اٞتورب
اٞتورب سواءن كاف من صوؼ، أك قماش، غطى القدـ إٔب الكعبُت، ىذا يسمى جورب، يأخذ 

أما ما سول ذلك من األحذية اليت نلبسها، . حكم ا٠تف، يأخذ شكل القدـ كيغطيها ٚتيعها إٔب الكعبُت
٢تا قباالف، كالًقباؿ ىو السَت _ صلى اهلل عليو كسلم _ سواء كاف ٢تا ًقبىاؿ، أك ًقباالف، ككانت أحذية النيب 

كًقباؿ أك قباؿ . الذم يوضع لتستمسك القدـ على موطئها، أف اٟتذاء كيكوف لو موطئ، توضع عليو القدـ
 .كىي السيور اليت توضع لتمسك القدـ على موطئ اٟتذاء

القباؿ الواحد ىو الذم تكوف جلدة كاحدة، أك سَتان كاحدان، تدخل كامل القدـ فيو كتربز األصابع 
كالذم لو ًقباالف يكوف أحد٫تا خاصان بأكرب أصابع القدـ، . ٚتيعان من أمامو، فيسمى ىذا لو قباؿ كاحد

_ صلى اهلل عليو كسلم _ كنعاؿ النيب .. كالقباؿ اآلخر لتعميم بقية القدـ، كىكذا كانت نعاؿ العرب كأكثر
 .٢تا ًقباالف، كىذا مذكور ُب موضعو من الشمائل

ا١تهم اٟتذاء إذا كاف على القدـ، البخارم يقوؿ ال ٭تتاج أف تنزعهما على ترٚتة الباب لغسل 
القدمُت، ٬توز أف تغسل القدمُت كأنت منتعل النعلُت، بشرط أف ال يكوف قباالىا أك سيورىا ضيقة جدان، 

فإف . ْتيث أهنا يعٍت يغلب على ظنك أهنا ٖتجز ا١تاء إٔب ما ٖتتو، كتطبق حكم ا٠تاًب كما فعلو ابن سَتين
كانت اٟتداء كاسعة، ال ٭تتاج أف تنزعها، تغسل القدمُت ك٫تا داخل النعلُت، إذا غلب على ظنك نفوذ 

أما إذا كانت رٔتا ضيقة، أك شيء من ىذا القبيل، كغلب على ظنك أف ا١تاء قد ينحجز . ا١تاء إٔب القدمُت
 .ٖتت سيور القدـ، فتنزعهما ُب تلك اٟتالة على التفصيل الذم ذكرناه ُب ا٠تاًب، كالساعة، ك٨تو ذلك

ألف ا١تسح خاص با٠تفُت، كىو ما أخذ شكل القدـ كعمها بالغطاء  (َوَ  يُْمَسُح َعَلى الن َّْعَلْ  ِ )
. أما النعاؿ ذات قباؿ، ذات قباالف، ال ٯتيسح عليهما. من كل كجو إٔب الكعبُت، ىذا ٬توز ا١تسح عليو
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كلكن ٬توز غسل القدـ دكف نزعهما إذا كانت سيورىا كاسعة، غلب على ظنك أهنا ال ٖتجز ا١تاء إٔب 
 . القدمُت، ىذا فقو ىذا الباب

ًغَتة _ صلى اهلل عليو كسلم _ أما ما ركم عن النيب .. ٍب قاؿ
ي
مسح عن النعلُت، كىي ركاية عن ا١ت

بن شيٍعبة، ىذا حديث ضٌعفو األئمة؛ بل حكم عليو بعضهم بأنو حديث أقرب إٔب الوضع منو إٔب الصحة، 
 .    أما األحذية ال ٯتسح عليهما مطلقان . فبل ييلتفت إليو، كال ٯتيسح إال على جورب أك على خف

ثَ َنا َعْ ُد اللَِّو ْبُ  يُوُوفَ ): قاؿ عن مالك، " ا١توطأ" ىو التِّنيسي ا١تصرم كأصلو دمشقي، راكم (َحدَّ
 .عن مالك" ا١توطأ"أك أحد ركاة 

 . ابن أنس(َأْخ َ َ نَا َماِلكٌ )

ىٍقربيم(َعْ  َوِع دٍ )
لقب با١تقربم ألنو ىو كأبوه كانا يتعانياف حفر القبور ُب . ، ىو ابن أيب سعيد ا١ت

 .  البقيع ُب ا١تدينة

ىذه أكؿ مرة يرد معنا ىذا التابعي عبيد بن جريج، كىي ا١ترة الوحيدة أيضان؛  (َعْ  ُع َ ْ ِد ْبِ  ُجَ ْيجٍ )
ليس لعبيد بن جريج التػٍِّيمي موالىم ا١تكي التابعي ُب . ألنو ليس لو ُب الصحيح كلو سول ىذا اٟتديث

لكن أعاده البخارم ُب مواضع متكررة، كرره كىو . الصحيح كلو إال ىذا اٟتديث الواحد عن ابن عمر
كُب طبقتو كُب بلده أيضان مكي مثلو، كُب نفس . حديث كاحد، فليس لو ُب البخارم سول ىذا اٟتديث

ٍيج، عندنا ابن . الطبقة تابعي مثلو، مكي مثلو، فقيو عآب راكم مثلو، ابن جيرىٍيج اآلخر ىذا عيبػىٍيد بن جيًر ى
 .جريج آخر كىو اإلماـ ا١تكي ا١تشهور التابعي عبد ا١تلك بن عبد العزيز بن جريج

ابن جريج األكؿ الذم نتكلم عنو اآلف اللي ىو عبد ا١تلك أشهر، كيأٌب ُب الركايات كثَتان ابن 
إماـ مشهور كاف إماـ مكة ُب زمنو، . ىذاؾ عبد ا١تلك بن عبد العزيز بن جريج ا١تكي. جريج، ابن جريج

أما عبيد بن جريج الذم معنا اليـو ليس لو ُب . ُب نفس طبقة عبيد بن جريج، لكنو أشهر بالركاية كأكثر
 . الصحيح سول ىذا اٟتديث الواحد، كىذه أىم كجو ُب التفريق بُت ىذين الراكيُت التابعُت اٞتليلُت

 اآلف عبيد بن جريج التيمي يوجو ىذه األسئلة األربعة للصحايب (أَنَُّو قَاَل ِلَعْ ِد اللَِّو ْبِ  ُعَم )
 .كىي كنية عبد اهلل بن عمر (يىا أىبىا عىٍبًد الرٍَّٛتىنً ): فيقوؿ لو. اٞتليل الفقيو عبد اهلل بن عمر بن ا٠تطاب

 . أم أربعة أفعاؿ أك أربع خصاؿ(رَأَيْ ُتَك َتْصَنُع َأْربَ ًعا)

 يقوؿ رأيتك تصنع أموران أربعان ما رأيت غَتؾ من أصحاب (َلْم َأَر َأَحًدا ِمْ  َأْصَ اِبَك َيْصنَ ُعَها)
كما داـ أنك انفردت بفعلها، لنعرؼ ما ىو . ك٦تن ىم ُب طبقتك يفعلوهنا_ صلى اهلل عليو كسلم _ النيب 
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مسوغك؟ كما ىو دليلك؟ ألنو يعرؼ أف ابن عمر ال يفعل شيئان إال كعنده ُب ذلك سٌنة، فَتيد أف 
 .يستخرج العلم النادر ىذا الذم رٔتا يعٍت عرفو ابن عمر ك١تن يعرفو غَته

 دليل على أف فعبلن ابن عمر كاثق؛ ألف (َوَما ِىَي يَا اْبَ  ُجَ ْيجٍ ) كلمة (قَاَل َوَما ِىَي يَا اْبَ  ُجَ ْيجٍ )
تصرفاتو كلها ال يتصرؼ ىكذا، كال يفعل أموران خاصة، بعض األمور التعبدية كمسح الركنُت، كأشياء يعٍت 

 .ُب الشمائل ُب اللبس، كاإلىبلؿ باٟتج، إما أمور عبادية، كإما أمور تدخل ُب األخبلؽ كالشمائل

فعرؼ ابن عمر أف عبيد . ُب كل شيء_ صلى اهلل عليو كسلم _ كا١تسلم األصل فيو أف يتبع النيب 
 .بن جريج يريد أف يستخرج منو العلم، كيستفيد

 فيو إيناس لو، كموافقة على احملاكرة كا١تناظرة كا١تناقشة ُب ىذه (َوَما ِىَي يَا اْبَ  ُجَ ْيجٍ ): فقولو
السائل ٓب يسأؿ على سبيل االعًتاض كاإلنكار، إذ ال ٣تاؿ لئلنكار ىنا؛ كإ٪تا يسأؿ عن . ا٠تصاؿ األربع

فإف كاف فيها سٌنة ثابتة عن . طريق االستفادة، كيريد أف يعرؼ، كيتفنن، كيعرؼ ١تاذا يفعل ىذه األفعاؿ
عليو الصبلة _ حِت أىبل هبا، تيفعل كما فعلها ابن عمر، اقتداءن بالنيب _ صلى اهلل عليو كسلم _ النيب 

 .كإف كاف اجتهادان للرأم، فييناقش الرأم، فيو ٣تاؿ لبلجتهاد، كُب ٣تاؿ للنظار كالنقاش. _كالسبلـ 

كلعلمو أف عبيد بن جريج _ صلى اهلل عليو كسلم _ فابن عمر لثقتو ٔتا عنده من علم عن النيب 
 .(َوَما ِىَي يَا اْبَ  ُجَ ْيجٍ ): طالب علم حريص، يريد أف يستخرج العلم، باسطو اٟتديث فقاؿ

 فإذا طاؼ بالكعبة الشريفة، ابن عمر ال ٯتس كال (قَاَل رَأَيْ ُتَك َ  َتَم ُّ ِمْ  اأْلَرَْكاِن ِإ َّ اْلَ َمانِ  َّْ  ِ )
الركن األكؿ الذم فيو اٟتجر األسود، كالركن الذم يسمى الركن اليما٘ب، كال . يستلم إال الركنُت اليمانيُت

ىذا السؤاؿ األكؿ، كسبب ىذا السؤاؿ أف أىل مكة ُب ذاؾ الوقت، التابعوف الذين . ٯتس األركاف األخرل
كانوا ُب مكة، ٦تن لقوا ا١تكيُت من الصحابة كعبد اهلل بن الزبَت، كأنس بن مالك، استوطنوا مكة فًتة، 

 .أيضان كاف يفعل ذلك، كانوا ٯتسوف جوانب البيت كلها_ رضي اهلل عنو _ كأيضان معاكية 

كابن الزبَت كاف حاكمان ُب مكة فًتة من الزمن، كأنس . ابن الزبَت، معاكية، أنس، ىؤالء صحابة
فأىل مكة ُب ذاؾ الوقت، كالتابعوف منهم كابن جريج، كمن . استوطنها فًتة، كمعاكية كاف يرتادىا كثَتان 

 . على شاكلتو، تلقوا ذلك عن أكلئك الصحابة، فكانوا يظنوف أف ٚتيع الصحابة ىكذا

فلما جاء ابن عمر، يأٌب من ا١تدينة ٟتج أك عمرة أك ٨توىا، يركنو ال يفعل ذلك، إ٪تا فقط يستلم 
فأثار ذلك ىذا السؤاؿ، دليل على أف ىذا . الركنُت اليمانيُت فقط، الذم فيو اٟتجر األسود كالركن اليما٘ب

خبلؼ ا١تستقر عندىم، بدليل قولو أيتك تفعل أربعان ما رأيت أحدان من أصحابك، يعٍت ٦تن لقينهم من 
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فكأف ابن عمر أتى بأمر خبلؼ ما ىو سائد عند . الصحابة ابن الزبَت، كأنس، كمعاكية، كرٔتا غَتىم أيضان 
 .كىذا صحيح، كاف ابن الزبَت يستلم أركاف البيت كلها. التابعُت، من أىل ٦تا تلقوه

معاكية . ((ل   شيء م  ال    مهجوراً )): ابن الزبَت عبد اهلل كاف يقوؿ ك١تا نوقش ُب ذلك، قاؿ
: أراك تستلم أركان ال    وجوان ها كلها قال)): ابن عباس قاؿ ١تعاكية. فعل ذلك كناقشو ابن عباس

فإ٘ب : ابن عباس يرد عليو. (1)((قال أل   لك في روول اهلل إووة حسنة. ل   شيء م  ال    مهجوراً 
أكثر كلما حج، كىذا ال ٯتسح إال الركنُت فقط، فأكرد عليو فعل _ صلى اهلل عليو كسلم _ رأيت النيب 

كابن . فالتابعُت من أىل مكة آنذاؾ كاف مستقر عندىم ىذا. ابن عباس_ صلى اهلل عليو كسلم _ النيب 
ال أراؾ ٘تس إال األركاف، أم من أركاف : فأكؿ سؤاؿ. جريج ألنو فقيو كعابد كعآب، يريد أف يستخرج العلم

 ...     سنرل جواب ابن عمر، كنبٍت عليو مسائل، أك مسألة، أك مسألتُت حسب ما. البيت إال اليمانيُت

ْ ِت َّة)  من السٍِّبت كالسبت لغة ىو القطع، (السّْ ت ة). ، بكسر السُت(َورَأَيْ ُتَك تَ ْلَ ُ  الن َّْعاَل السّْ
كالنعاؿ تسمى السبتية اليت تصنع من اٞتلود اليت ديبغت، كقطع ما عليها . القطع كاٞتز يسمى سبتان . كاٞتز

صلى _ بل كره النيب _ عليو الصبلة كالسبلـ _ من شعر، ىكذا كانت نعاؿ العرب عمومان، كنعاؿ النيب 
كجاء . كراىة صر٭تة النعاؿ اليت فيها شعر، كهنى عن استعما٢تا، كاعتربىا شعار األعاجم_ اهلل عليو كسلم 

الًتؾ كل الشرؽ . الًتؾ ليس الًتؾ اٞتغرافيا اآلف ((وتلقون قوماً يقال لهم الت ك)): ُب اٟتديث ا١تشهور
الشرؽ كلو، . ىذا كلو، كل الشرؽ ما فيو مشاؿ، مشاؿ ما ُب ٥تاليق، ما فيو إال احمليط ا١تتجمد الشمإب

وتلقون قوماً يقال لهم الت ك )). كانوا يسموف الًتؾ عند العرب. الصُت كىؤالء كلهم، الشرؽ ا١تهم
 ىذا شعارىم، ينتعلوف الشعر، كانوا ٭تبوف النعاؿ اليت ٓب يقطع شعرىا يلبسوهنا كما ىي، ((نعالهم اللع 

كأنو وجوىهم المجان  (3921)ُذُلف األنوف )). يدبغوف دبغان يسَتان ألجل تغيَت ألواهنا فقط كيلبسوهنا
 حديث مشهور يعٍت ىذه صفة الًتؾ أك السقالبة، أك ىذه الشعوب كالتًت كأمثا٢تم، فكره النيب (2)((المط قة

فبل ٬توز بالتإب تبعان لكراىيتو أف يلبس مسلم كال مسلمة . النعاؿ اليت فيها شعر_ صلى اهلل عليو كسلم _ 
 .سواءن كاف شعر طبيعي، كال شعر صناعي. شيئان من النعاؿ أك ا٠تفاؼ فيها شعر

إيش . يعٍت ٥تالفة للسٌنة كمنظر قبيح، تراه ُب السوؽ رأس قط (3957)اآلف فيو خفاؼ مثل رأس 
فعلموا أبناءكم ! شيء عجيب لكن ماذا تصنع ُب األمة الغريبة؟. اٞتماؿ ُب رأس القط ىذا، أنا ما٘ب فاىم
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كنساءكم أف النعاؿ كا٠تفاؼ اليت فيها شعر، سواء كانت طبيعي أك صناعي مكركىة مذمومة عند رسوؿ اهلل 
فيجب أف نلبس النعاؿ كا٠تفاؼ السبتية اليت قطع شعرىا، حىت كلو كاف جلد _ عليو الصبلة كالسبلـ _ 

 .صناعي، تكوف ملساء ال شعر عليها، ىكذا ىي السٌنة، كىكذا ٬تب أف نكوف

فكأف أيضان ١تا الفتوحات توسعت ُب األقاليم، كرد على ببلد ا١تسلمُت ُب ذاؾ الوقت شيء من 
فلما . ُب ذلك_ صلى اهلل عليو كسلم _ النعاؿ اليت فيها الشعر، كٓب يكن عند بعضهم يعٍت سنة عن النيب 

رأكا ابن عمر يعرض عن النعاؿ ذات الشعور، ك٭ترص على لبس النعاؿ السبتية اليت جيٌز شعرىا كقيطع، 
: كدبغت دبغان تامان، حىت اقتصرت على اٞتلد فقط األملس دكف الشعر، أكرد عليو ابن جريج ىذا السؤاؿ

ْ ِت َّة)  .      ىل ىناؾ فرؽ يا ابن عمر بُت السبتية كغَتىا؟ نريد نتعلم(رَأَيْ ُتَك تَ ْلَ ُ  الن َّْعاَل السّْ

 كالصفرة ىي طبعا ا١تقصود بالصبب ىنا صبب الثياب، صبب (َورَأَيْ ُتَك َتْصُ ُغ بِالصُّْ َ ةِ ):  ٍب الثالثة
فإف صبب اللحية بالصفرة . كالصفرة ىي اللوف األصفر، ال صبب اللحية كما فهمو بعض الشراح. الثياب

، ما خبل اٟتنة، كسيأٌب ذكره إف كاف تيسر اليـو كال ُب كقت آخر  . مذمـو

 . أم باٟتج، يريدكف يتجهوف إٔب مٌت يهلوف(َورَأَيْ ُتَك ِإَذا ُكْنَ  ِبَمكََّة َأَىلَّ النَّاسُ ): كالرابعة

ىذه أربع أمور . كأنت ال هتل إال يأٌب يـو الًتكية، يـو ٙتانية.  ىبلؿ ذم اٟتجة(ِإَذا رََأْوا اْلِهََللَ ) 
 . كاف ٭ترص عليها ابن عمر التابعي، يرل أف الناس ُب مكة ُب ذاؾ الوقت كانوا على خبلفها

َأمَّا اأْلَرَْكاُن فَِإنّْي َلْم َأَر َرُووَل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم َيَم ُّ ِإ َّ )): فأجاب ابن عمر قاؿ
حج كما نعرؼ، كاعتمر أربع عمر ُب _ صلى اهلل عليو كسلم _ النيب .  ىذه ىي السٌنة فعبلن (اْلَ َمانِ  َّْ  ِ 

كرآه اٞتموع الغفَتة من أصحابو يطوؼ بالبيت مراران،  (1)((خذوا عني مناوككم)): حياتو بعد النبوة كقاؿ
فكاف ال ٯتس بيده من أركاف البيت إال اٟتجر األسود كالركن اليما٘ب فقط، كال ٯتس غَت٫تا، كىذا تشريع 

 ._عليو الصبلة كالسبلـ _ تشريع بفعلو 

ل   شيء م  ال    )): فكاف فقهاء الصحابة كابن عباس، الذم رٌد على معاكية ١تا قاؿ معاكية
كابن عمر أيضان  (2)﴾﴿َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُووِل اللَِّو ُأْوَوٌة َحَسَنةٌ :  فرد عليو ابن عباس قاؿ((مهجوراً 
الذم حج، كاعتمر، _ عليو الصبلة كالسبلـ _  فنحن نتبع الرسوؿ ا١تشرع (َلْم َأَر َرُووَل اللَّوِ ): يقوؿ

كطاؼ، كىو أعظم من حج كاعتمر، كأعظم من حرـٌ كعٌظم اٟترمات، كأعظم من عٌظم الكعبة الشريفة، ال 
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 .ٯتس إال الركنُت اليمانيُت، ىذا ُب التشريع

علتو أنو أصبلن ليس للبيت إال ركنُت، على . معلل، لو علة_ عليو الصبلة كالسبلـ _ فعل النيب 
فإف خليل اهلل إبراىيم ١تا ابتٌت البيت، فإنو ١تا بنا البيت بناه ذا ركنُت فقط، ليس . قواعد ا٠تليل إبراىيم
اليما٘ب، كالركن الذم فيو اٟتجر األسود؛ ألف إبراىيم بٌت البيت مقوسان حقيقة، فليس : للكعبة سول ركنُت

أما ما يسمى باألركاف األخرل، ٓب تكن أركاف . لو أطراؼ تسمى أركاف إال اليما٘ب كالذم فيو اٟتجر األسود
كبالتإب ال أركاف . أصبلن؛ كإ٪تا كاف على ىيئة نصف دائرة، كاف على قواعد نصف دائرة، ىكذا بناه ا٠تليل

ال أركاف لو على بناء ا٠تليل كقواعده ... للبيت إال ىذه  (1)﴾﴿َوِإْذ يَ ْ َفُع ِإبْ َ اِى ُم اْلَقَواِعَد ِمَ  اْل َ ْ  ِ أصبل ن
كبالتإب ليست ىناؾ أركاف أخرل ٘تيسح أصبلن على القواعد، لكن . قواعد إبراىيم، إال ىذين الركنُت فقط

طبعا مٌر بالبيت يعٍت اختبلؼ ُب البناء، كالبناية األخَتة اليت عيزؿ ما يسمى اآلف باًٟتٍجر كاٞتيدر، يسمى 
كتسميتو ْتجر إٝتاعيل تسمية خاطئة كبَتة، يسمى اٞتيدر، كيسمى اٟتطيم، ككره ىذه . حجر إٝتاعيل

التسمية ابن عباس، كقاؿ إهنا تسمية كاف أىل اٞتاىلية يسمونو اٟتطيم؛ ألهنم كانوا إذا جاؤكا يطوفوف 
 .بالبيت، كاف عند قريش قانو

 كل من أتى من خارج مكة للطواؼ بالبيت ُب اٞتاىلية، ٓب يكن قرشيان، كال من موإب قريش، كال 
تأٌب بثيابك اليت عصيت : ليو؟ ىكذا قالوا. من حلفائها، ما ٭تق لو يطوؼ بالبيت إال عريانان، ىكذا قانوف

ٕتيبوف ثياب تعصوف اهلل هبا يقولوف، كإنتو . كأنتم إيش قاعدين تسوكف؟ تعبدكف أصناـ طوؿ السنة.. اهلل هبا
حاطُت األصناـ عند الكعبة، يقولوف لك ثيابك اليت عصيت اهلل هبا، شوؼ اٞتاىلية العجيبة ىذه، كال ٭تق 

كنزؿ قولو . كمن ال يعَته ثوبان تطوؼ عريانان رجاالن كنساءن . تطوؼ إال عريانان، أك يعَته أحد القرشيُت ثوبان 
 .( 2)﴾﴿ُخُذوْا زِيَنَتُكْم ِعنَد ُكلّْ َمْسِجدٍ : تعأب

أم _ كانوا : قاؿ. ٢تذا السبب أخرج مسلم ُب آخر الصحيح ُب كتاب التفسَت حديث ابن عباس
كاألٛتسيوف قريش كحلفائها كمواليها، . يطوفوف بالبيت عراة إذا ٓب يكن من األٛتسيُت_ ُب اٞتاىلية 

 ﴾﴿ُخُذوْا زِيَنَتُكمْ : فنزؿ قولو تعأب  (4553)فجاءت امرأة فطافت عريانة كقالت ذلك البيت ا١تشهور 
سنة تسع أبا بكر ٭تج بالناس، كأمره أف يؤذف ُب ا١توسم أال ٭تج _ صلى اهلل عليو كسلم _ كبعث النيب 

 فإيش ىذا الكبلـ؟. بعد العاـ مشرؾ، كال يطوؼ بالبيت عرياف، أيلغيت اٞتاىلية ىذه القبيحة
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 فكانوا يلقوف الثياب اليت عصوا اهلل فيو، قاؿ يلقوهنا فيما يسمى باًٟتجر ىذا، فكانت ٭تطم 
. بعضها بعضان، كيسقط بعضها، فسميت اٟتطيم، ىي تسمية جاىلية كرىها الصحابة كابن عباس كغَته

 .ما معٌت حجر إٝتاعيل؟ ال معٌت لو. فبل نسميو اٟتطيم، كال حجر إٝتاعيل

شو الكبلـ . كأسوأ منو خرافة ما ركاه األزرؽ كغَته ُب تواريخ مكة أف ُب اٟتجر سبعُت نيب مدفوف
ىذا؟ ما ىذا الكبلـ؟ كلو سبعُت نيب مدفونُت ُب اٟتجر؟ ىذا كبلـ يعٍت ال يقولو كال يصدقو إال جاىل 

 .جهبلن عظيمان 

لكن ١تا هتاكل .  كيسمى اٞتيدير، أم أنو جدار بٍت إشارة إٔب أف ىذا ا١توضع جزء أصبلن من الكعبة
بنياف الكعبة أياـ قريش قبل البعثة النبوية، كاحًتقت، كأرادت قريش أف تعيد بناءىا، كٚتعت من طيب 

أموا٢تا ا١تشركع ا١تشهور، ىدموا الكعبة ٍب أرادكا بناءىا على قواعد إبراىيم، فقصرت النفقة هبم، كىذا جواب 
 .ليس كبلمي_ صلى اهلل عليو كسلم _ النيب 

ما بال الجدر أخ ج ع  الكع ة؟ قال )): قالت: _صلى اهلل عليو كسلم _ عائشة تسأؿ النيب 
 كطلع البيت هبيأة التكعيب ىذا (1)((إن قومك قص ت بهم الن قة فقص وا ال    ع  قواعد إب اى م

أصبح لو أربعة أركاف، كإال ُب اٟتقيقة ال أركاف لو أربعة ٫تا ركناف، كاٞتيدير من الكعبة على قواعد ا٠تليل 
إبراىيم، كاستمر ىذا اٟتاؿ يعٍت على ما ىو عليو، إال ُب أكاخر عهد ابن الزبَت، أراد أف يعيد بناء الكعبة 

ما استمر ىذا البناء إال سنوات قليلة ثبلثة أك أربع، . على قواعد إبراىيم، فهدمها كبناىا على قواعد إبراىيم
فلما قيتل ابن الزبَت، كاستتب األمر لعبد ا١تلك أمر اٟتجاج فهدـ الكعبة من جديد كأعادىا على بناء قريش، 

 . كأخرج اٞتدار الذم عليو اٟتاؿ إٔب اليـو

ىذا تعليل فعل . فالنيب ٯتسح الركنُت؛ ألنو أصبلن ليس لديك سول ىذين الركنُت، ىذا فقو الباب
الذم بيٍت عليو فقهاء الصحابة ككبارىم، كبالتإب فعبلن ال ينبغي أف يستلم _ صلى اهلل عليو كسلم _ النيب 

صلى اهلل عليو _ هبذا مضت سنة النيب . من البيت إال اليما٘ب استبلمان، كأحل الرسوؿ استبلمان كتقبيبلن 
 ._كسلم 

ْ ِت َّةُ ) فَِإنّْي رَأَْيُ  َرُووَل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو )ا١تقطوعة الشعر ا١تدبوغة ىذه،  (َوَأمَّا الن َّْعاُل السّْ
 ىذا تفسَت للسبتية، كبالتإب مضت السنة بذلك أنو ال تلبس (َوَولََّم يَ ْلَ ُ  الن َّْعَل الَِّتي لَْ َ  ِف َها َشَع ٌ 

أزيلوىا ىذه، كالبسوا السبتية . نعبلن فيها شعر، كال تلبسها أىلك، كال أبناءؾ، كلو كاف شعران صناعيان 
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طيب، كيكفي ُب فعل النيب صلى اهلل عليو . ا١تقطوعة الشعر، سواءن كانت من جلد طبيعي أك جلد صناعي
 .   كسلم حجة كبيانان 

باب الرجلُت .  ىذه اٞتملة موضع الشاىد للباب، باب الوضوء ُب ماذا؟ ُب النعاؿ(َويَ تَ َوضَّأُ ِف َها)
كعللنا ذلك بأنو رٔتا كانت القباؿ لديهم كانوا كاسعُت، .  أم ما ٭تتاج لنزعهما(َويَ تَ َوضَّأُ ِف َها). ُب النعلُت

أما إذا كانا ضيقُت، كًقباال . ْتيث ال ٭تتاج إٔب نزعهما؛ ألف ا١تاء ينفذ من ٖتتهما كيتسرب إٔب القدمُت
النعل ملتصقتُت، ملتصقتاف بالقدـ كالتصاؽ ا٠تاًب الضيق، فيجب أما التحريك الشديد أك النزع، حىت 

 . تضمن كصوؿ ا١تاء، ىذا فقو الباب، كىذا موضع االستشهاد

فَأَني ُأِحبُّ َأْن أَْلَ َسَها َوَأمَّا الصُّْ َ ُة فَِإنّْي رَأَْيُ  َرُووَل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم َيْصُ ُغ ِبَها )
فهم بعض الشراح أنو للحية، كٓب يصبب رسوؿ اهلل . الصبب ىنا للثياب ال للحية (فَأَني ُأِحبُّ َأْن َأْصُ َغ ِبَها

١تا مات ما كاف ُب صدغو إال عشرين . قط بصفرة؛ بل كال حىت ٖتٌت على الصحيح؛ بل كال كسطو الشيب
شعرة بيضاء، ككانت متغَتة البياض إٔب اٟتمرة من أثر الطيب، فيو فقط شيء من الشعر األبيض ماؿ إٔب 

عليو الصبلة _ اٟتمرة بالطيب فقط، كُب بعض شعره من ٛترة ١تا مات من أثر الطيب، كاف ٭تب الطيب 
 .لكنو أمر بتغيَت الشيب_ عليو الصبلة كالسبلـ _ كيكثر من كضعو ُب ٟتيتو كرأسو _ كالسبلـ 

ٍتم، أك   الشيب إذا كثر ُب اللحية كأصبح غالبو أبيض أك ٚتيعها، فالسنة تغيَته باٟتناء، أك بالكى
، السواد ا٠تالص  بشيء من ذلك ما خبل السواد، فإنو ثبت اٟتديث ُب النهي عن الصبغة بالسواد مذمـو

سواء كانت مادة طبيعية، أـ مادة صناعية، ال يصبب ا١تسلم كال ا١تسلمة بالسواد، كلكن يغَت الشيب . مذمـو
باٟتناء أك ٨تو ذلك، كالدليل على ذلك أنو ١تا جيء بأيب قيحىافة،كالد أيب بكر، ككاف شيخان طاعنان ُب السن 
كثَتان، حىت ابيض شعر ٟتيتو كرأسو، حىت كاف شعره كالثيغامة، الثغامة نبات أبيض، فجيء بو كىو شيخ 

ىَل ت كتم الل خ حتى آت و، فقال أبو )): فقاؿ_ عليو الصبلة كالسبلـ _ طاعن ُب السن ليبايع النيب 
 يعٍت ال (1)((غ  وا ىذا الل ب: ىو أولى أن يأت ك، فأولم فقال الن ي صلى اهلل عل و وولم: بك 

تًتكوه ىكذا، غَتكه فغَتكه، فأصبح تغيَت الشيب باٟتناء، كالكتم ك٨توه يعٍت مستحب ١تن كثر الشيب يعٍت 
فصار الصبب . ١تا ذكرنا_ عليو الصبلة كالسبلـ _ أما ىو فلم ٭تتج لذلك . ُب رأسو، كٟتيتو ما خبل السواد
 .ىنا صبب الثياب، صبب الثياب

أنو )): سبب ىذا اإلشكاؿ أك سبب ىذا السؤاؿ من ابن جريح، أنو ثبت عن النيب من أحاديث
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 ا١تزعفرة (2)((نهى ع  ل   الث اب المزع  ة)): ، كُب بعض األلفاظ(1)((نهى ع  ل   الث اب المعص  ة
. العصفر كالزعفراف، إذا صبب بو الثوب يصبح لونو أصفر. كا١تعصفرة ا١تصبوغة بالعيٍصفير. ا١تصبوغة بالزعفراف

فكيف ينهى عن لبس الثياب ا١تعصفرة كا١تزعفرة، كىنا ينقل عنو ابن عمر أنو كاف يصبب بالصفرة، ال 
؛ ألنو رأل  عليو الصبلة _ خبلؼ؛ ألف النهي عن لبس ا١تزعفرة كا١تعصفرة كما ُب معناه، إ٪تا ىي ثياب احملـر

رجبلن أحـر ُب ثوبُت مزعفرين، فأمره بنزعهما كتغيَت٫تا، كهنى عن لبس الثياب اللباس ا١تعصفرة _ كالسبلـ 
 . ُب اإلحراـ

إذا أحرمت تذىب إٔب  العمرة كاٟتج، فبل تلبس ثوبان مسو زعفراف، كال كرس، كال عصفر، ال للوف 
فالنهي ٭تمل على ىذا، ٭تمل على هني . أصفر كال ألجل ما فيو من رائحة طيبة؛ ألف احملـر ال يلبس ذلك

كهنى عن الثوبُت . احملـر  ّتامع سبب كبلمو؛ ألنو رأل رجبلن لبس أحـر ُب ثوبُت مزعفرين، فأمره بنزعهما
؛ ألجل أف رائحتو فيها طيب نوعان ما، الزعفراف رائحتو طيبة، كىو نوع من  ا١تعصفرين كا١تزعفرين للمحـر

 .الطيب، كالصفرة الغالبة عليو مكركىة للمحـر

 أما ما سول ذلك يعٍت ُب اللبس ا١تعتاد، فبل بأس بلبس ما صبب بصفرة، أك ٨تو ذلك من 
األصباغ، كال يستثٌت من األلواف ُب حق الرجاؿ إال األٛتر القا٘ب، ا١تيثرة اٟتمراء هنى عن لبس ا١تيثرة اٟتمراء، 

لكن شيئان خالطو يعٍت شيء من اٟتمار . يعٍت ال ٬توز أف تلبس ثوب كلو أٛتر، ىذا للرجاؿ فقط، الرجاؿ
كغَته، فبل بأس بذلك، كسائر األلواف يعٍت ال بأس هبا ما ٓب يكن فيو يعٍت شهرة، أك شيء من ىذا القبيل 

 .لضوابط أخرل خارجة عن ذات اللوف

كاللوف األصفر ٤تمود ُب الغالب ليس مذمومان، ٤تمود ُب الغالب لذلك قاؿ اهلل تعأب ُب قصة 
 أم شديدة الصفرة، فاقع (3)﴾﴿يُ  َ  ّْ  لََّنا َما َلْونُ َها قَاَل ِإنَُّو يَ ُقوُل ِإنّ َها بَ َقَ ٌة َصْ َ اء فَاِق ٌع لَّْونُ َها: البقرة، قاؿ

 .يعٍت شديدة الصفرة

. األٛتر يقاؿ لو قا٘ب. كمن عجائب اللساف العريب، كل لوف من األلواف ٝتاه باٝتو ُب اللساف العريب
" فقو اللغة"تعرفوف؟ ما تعرفوف؟ ما راجعتم .. األزرؽ. فاقع: األصفر. ناصع: األبيض. داكن: األسود

كما ٝتت األصوات بأصوات اللغة فصوت ا١تاء ما يسمى؟ . للتعاليب، إٔب سبعة عشر ترجم ىذا الكتاب
 . كصوت الباب صريران، كصوت الريح؟ ىاه؟ ٪تشي بس. خريران 

                                                 

. 9653: رقم حديث 479 ص/  5 ج الكربل سننو ُب النسائي (1)
. 1470: رقم حديث 561 ص/  2 ج صحيحو ُب البخارم (2)
. 69: البقرة (3)
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ْىََلُل فَِإنّْي َلْم َأَر َرُووَل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم يُِهلُّ َحتَّى تَ ْنَ ِعَث ِبِو رَاِحَلُتوُ )  ىكذا (َوَأمَّا اْْلِ
اإلىبلؿ يـو الثامن عندما تنبعث . السنة ُب اإلىبلؿ، سواءن اإلىبلؿ من ا١تواقيت أك إىبللو من مكة للحج

فدؿ على أف كل أفعاؿ ابن عمر كانت مبنية على توقيف كسنة ثابتة _ عليو الصبلة كالسبلـ _ بو راحلتو 
بقي شيء؟ طيب باقي لنا باب التيمن ُب الوضوء يعٍت نرجعو للدرس . _صلى اهلل عليو كسلم _ عن النيب 

 .القادـ إف شاء اهلل

اللهم علمنا ما ينفعنا، كانفعنا ٔتا علمتنا، كاجعل ما نقوؿ كنسمع حجة لنا ال . اللهم زدنا علمان 
 .اللهم أ٢تمنا رشدنا، اللهم قنا شركر أنفسنا كاٟتمد هلل كصلى اهلل كسلم على رسوؿ اهلل. حجة علينا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

الدرس الحادي عشر 
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بسم اهلل الرٛتن الرحيم، إف اٟتمد هلل ٨تمده كنستعينو كنستغفره، كنعوذ باهلل من شركر أنفسنا 
كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال . من يهده اهلل فبل مضل لو، كمن يضلل فبل ىادم لو. كسيئات أعمالنا

اللهم . شريك لو، كأشهد أف نبينا ٤تمدان عبده كرسولو، أرسلو ربو با٢تدل كدين اٟتق ليظهره على الدين كلو
 .صلي كسلم على عبدؾ كرسولك ٤تمد كعلى آلو كصحبو

 :أما بعد
 .كقفنا على باب التيمن ُب الوضوء كالغسل

بسم اهلل ال حم  ال ح م، ال مد هلل رب العالم   والصَلة والسَلم على أش ف األن  اء 
 :_رحمو اهلل _ قال المصنف . والم ول  

 
 باب الت ََّ مُِّ  ِفي اْلُوُضوِء َواْلَ ْسلِ 

 

 . باب الت ََّ مُِّ  ِفي اْلُوُضوِء َواْلَ ْسلِ )
ثَ َنا َخاِلٌد َعْ  َحْ َصَة بِْنِ  ِو  ِيَ  َعْ  أُمّْ َعِط ََّة :قال ثَ َنا ِإْوَماِع ُل قَاَل َحدَّ ثَ َنا ُمَسدٌَّد قَاَل َحدَّ  َحدَّ

رضي اهلل عنها أنها قَاَلْ  قَاَل النَِّ يُّ َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم َلُه َّ ِفي َغْسِل ابْ َنِتِو اْبَدْأَن ِبَمَ اِمِنَها َوَمَواِضِع 
َها  . اْلُوُضوِء ِمن ْ
ثَ َنا ُشْعَ ُة قَاَل َأْخ َ َ ِني َأْشَعُث ْبُ  ُوَلْ ٍم قَاَل َوِمْعُ  أَِبي :قال ثَ َنا َحْ ُص ْبُ  ُعَمَ  قَاَل َحدَّ  َحدَّ

قَاَلْ  َكاَن النَِّ يُّ َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم يُ ْعِجُ ُو الت ََّ مُُّ  ِفي _ رضي اهلل عنها _ َعْ  َمْسُ وٍق َعْ  َعاِئَلَة 
ِلِو َو ُُهورِِه َوِفي َشْأنِِو ُكلّْوِ   .(تَ نَ عُِّلِو َوتَ َ جُّ

ىذا  (الت ََّ مُّ )، (باب الت ََّ مُِّ  ِفي اْلُوُضوِء َواْلَ ْسلِ ): البخارم_ رٛتة اهلل عليو _ قوؿ اإلماـ 
التيمن، كالًتجل، التنعل، ك٨توىا أم طلب االبتداء باليمُت . ا١تصدر الذم يبتدئ بالتاء يسمى التاء الطلبية

ُب كل أمر ٭تتاج فيو إٔب ذلك؛ ألنو معلـو ُب الوضوء، كالغسل، ككل شأف لو طرفاف، أك جهتاف، يستحب 
 .البداءة باليمُت

 بغسل اليمُت قبل الشماؿ، بغسل القدمُت ُب يبتدئففي غسل اليدين ُب الوضوء التيمن، يعٍت أف 
ُب التنعل تلبس، أك تنعل قدمك . الوضوء التيمن ىو أف تبدأ كتطلب البداءة بغسل اليمٌت قبل اليسرل

 .الًتجل تبدأ بشق رأسك األٯتن، ترجلو كتسرحو، ٍب األيسر. اليمٌت قبل اليسرل
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فالسنة أف تتيمن . فكل شيء لو طرفاف، أك لو جهتاف، أك عضواف، مطلوب غسلهما أك ٨تو ذلك
فالتيمن البدء باليمُت، الًتجل طلب ترجيل الشعر، التنعل طلب لبس النعل، . أم تطلب البداءة باليمُت

 .كما ٬ترم ىذا اجملرل، فالتاء طلبية
فإف اليداف ٢تما .  الوضوء معركؼ، ال يتحقق التيمن إال ُب غسل اليدين كالقدمُت(ِفي اْلُوُضوءِ )

فالتيمن ُب الوضوء، إذا كصلت لغسل اليدين، تغسل اليمٌت قبل . ٯتٌت، كاألخرل يسرل، كالقدماف كذلك
ككذلك ُب غسل _ صلى اهلل عليو كسلم _ اليسرل، على مقصود ىذا الباب كما مضت بو سنة النيب 

 . القدمُت
 : ضبطت ىذه الكلمة بضبطُت ُب النُّيسخ نسخ الصحيح(َواْلَ ْسل): أما قولو

كىو األشهر ما قرأ بو القارئ بفتح الغُت الغىٍسل، كا١تقصود بو غسل ا١تيت، ا١تقصود : الضبط األكؿ
كا١تعٌت أنو كما تتيمن ُب كضوئك، أيضان عند غسل ا١تيت السٌنة طبعان كما نعرؼ غسل . بع غسل ا١تيت

ا١تيت السٌنة أف يبدأ بوضوئو أكالن، فإذا كيضيء ا١تيت، تيوضأ يده اليمٌت قبل اليسرل، كرجلو اليمٌت قبل 
 .كإذا غيسِّل أيضان ييبدأ بشقو األٯتن قبل شقو األيسر. اليسرل

بضم الغُت الغيسل، كا١تقصود بو األغساؿ التعبدية، كغسل اٞتنابة، غسل اٞتمعة، : كالضبط الثا٘ب
 .فالسٌنة أيضان أف يبدأ باليمُت. كغسل ا١ترأة من حيضها كنفاسها، ك٨تو ذلك

فعلى الضبطُت عندنا الغىسل أم غسل ا١تيت، كالغيسل ىو األغساؿ التعبدية ا١تشهورة كغسل 
أما اٟتكم، فالتيمن أم البدء باألعضاء . اٞتنابة، كاٞتمعة، كيعٍت النفساء، كاٟتائض، ىذا ىو ا١تقصود

 . البدء باليمُت_ صلى اهلل عليو كسلم _ اليمٌت كاليد كالقدـ، فالسنة ا١تطردة ا١تنقولة عن النيب 
كأما اٟتكم الفقهي من جهة الوجوب كعدمو، فأٚتع أك كاد، أك أٚتع بعبارة أدؽ أئمة اإلسبلـ 

كىذا اإلٚتاع على عدـ الوجوب، الذم ينقل اٟتكم من الوجوب إٔب االستحباب، . على عدـ الوجوب
، كبل٫تا ك٫تا من أىل "ا١تغٍت"، كأيضان نقلو الشيخ ابن قيدامة ُب "ركضة الطالبُت"نقلو اإلماـ النوكم ُب 

كىو على طريقة الشافعية، كإف كاف يعٍت ينقل " ركضة الطالبُت"االستقراء فقيهاف مشهوراف، أحد٫تا ُب 
على مذاىب اٟتنابلة كإف كاف ينقل األقواؿ األخرل، نقبل اإلٚتاع " ا١تغٍت"كابن قدامة ُب . األقواؿ األخرل

 .على االستحباب كعدـ الوجوب
. كما نسبو بعضهم إٔب الشافعي من القوؿ بالوجوب، خطأ عليو، رده أصحابو كالعارفوف ٔتذىبهم

كما نسبو الرافعي أيضان ُب ٥تتصره إٔب اإلماـ أٛتد من القوؿ بالوجوب، أيضان رده أصحابو كالعارفوف ٔتذىبو 
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. فاستقر ا١تذاىب عند علماء اإلسبلـ استقرت إٚتاعان على أف التيمن سٌنة مستحبة مؤكدة ال كاجبة. أيضان 
ٓب ينقل عنو _ صلى اهلل عليو كسلم _ كمع ذلك نقوؿ ال ينبغي تعمد ٥تالفة سٌنة النيب ا١تطردة، فإف النيب 

 قط ُب كضوئو أنو بدأ باليسرل قبل اليمٌت، ككذلك ُب غسل القدمُت، 
 يعٍت تأكيد صريح، كأمر يعٍت كاضح ٢تن، مؤكد (اْبَدْأَن ِبَمَ اِمِنَها): كقولو للنسوة البلٌب غسلن ابنتو
فتعمد ٥تالفة ذلك، قد تلحق اإلٍب با١تتعمد، كإف صححنا الوضوء . أف يبدأف باألعضاء اليمٌت قبل اليسرل

 .احًتامان لئلٚتاع ا١تنقوؿ
فإنا نعلم أف من أصوؿ االستدالؿ، أف اإلٚتاع إذا ثبت كنقلو أئمة من أىل االستقراء من أمثاؿ 
الف . النوكم، كابن قدامة، كمن جرل ٣ترا٫تا، يكوف إٚتاع حقيقي خصوصان أنو ال يعلم ٥تالف، ال يعلم ٥تي

للًعمرا٘ب كغَته من نسبة القوؿ بالوجوب إٔب الفقهاء السبعة " البياف"كما كقع ُب بعض الكتب مثل كتاب 
 .خطأ؛ كإ٪تا ىو الشيعة بدؿ السبعة الشيعة

كلمة الشيعة إٔب السبعة .. كلذلك يعٍت ذكر اٟتافظ أهنا تصحيف، تىصىحَّفت كلمة السبعة عند٫تا
فليس القوؿ بالوجوب، قوؿ أحد . ك٫تا ُب الرسم كاحد، خصوصان ابن قدامة كاف ينقطوف كيضعوف النقط

كمع القوؿ باالستحباب بناءن على ىذا اإلٚتاع، نقوؿ ال ٬توز حقيقة تعمد ا١تخالفة . من أىل السنة مطلقان 
 .كالبدء باليسرل ىكذا من دكف عذر كال مسوغ، فإنو قد يلحق اإلٍب ٔتن فعل ذلك، ىذه مسألة التيمن

 :يلتحق هبا مسألة أخرل، كىي ما عرؼ ٔتسألة تنكيس الوضوء، ٫تا مسألتاف
التيمن كقد شرحناىا، كبٌينا ما فيها، كأف اإلٚتاع استقر عند أىل السنة على عدـ : ا١تسألة األكٔب

، حىت يثبت ا١تخالف، كٓب يثبت ٥تالف  الوجوب الناقل للحكم إٔب االستحباب، كاإلٚتاع حجة شرعية ٖتًـت
 .ىنا مع التأكيد كالتحريص على عدـ تعمد ا١تخالفة، خشية من ٟتوؽ اإلٍب بتعمد ٥تالفة السٌنة بغر مسوغ

فمن توضأ مثبلن كابتدأ بغسل القدمُت . تنكيس الوضوء، كىو البدء ٔتا حقو التأخَت: ا١تسألة الثانية
مثبلن، ٍب مسح الرأس، ٍب غسل اليدين، ٍب يعٍت غسل الوجو، ىذا نٌكس الوضوء، ىذه مسألة أخرل غَت 

كٚتاىَت علماء اإلسبلـ من مذىب السنة يركف ٖترٙب ذلك، كإٟتاؽ اإلٍب ٔتن فعلو، كإفساد . مسألة التيمن
 .كإبطاؿ كضوئو، كىذه غَت مسألة التيمن

فإف القوؿ باستحباب التيمن، أم عدـ كجوبو . كإذا أدرت الفرؽ، الفرؽ االعتماد على نص اآلية
﴿َوأَْيِدَيُكْم ِإَلى الذم فيو اإلٚتاع، حجتو مع اإلٚتاع نٌص اآلية؛ ألف اهلل طلب ُب اآلية غسل اليدين 

 هبذا أك ىذا، ئكغسل القدمُت، كٓب يذكر يعٍت البداءة هبذا كىذا، فعلى أم كجو غسلتا، بد ﴾اْلَمَ اِف ِ 
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﴿يَا أَي َُّها فإف اهلل بدأ ُب الوضوء بغسل الوجو . لكن ُب تنكيس الوضوء، خالفنا نص اآلية. حصل ا١تقصود
 ﴾﴿َواْمَسُ وْا ِبُ ُؤوِوُكمْ  كثٌت باليدين (1)﴾الَِّذيَ  آَمُنوْا ِإَذا ُقْمُتْم ِإَلى الصََّلِة فاْغِسُلوْا ُوُجوَىُكْم َوأَْيِدَيُكمْ 

 .﴾﴿َوَأْرُجَلُكْم ِإَلى اْلَكْعَ   ِ  كثلث بالرأس
كالدليل على أف الًتتيب مقصود، حىت ال يأتيك أحد من أىل اللغة يتفلسف يقوؿ الواك ١تطلق 

نقوؿ صحيح اٞتمع ال يقتضي الًتتيب، لكن ىنا مرتب بدليل أنو . اٞتمع، كاٞتمع ال يقتضي الًتتيب
كىذا ترتيب، يعٍت فصل ا١تغسوالت عن بعضهما ٔتمسوح، دؿ . أدخل ا١تمسوح كىو الرأس بُت ا١تغسوالت
كلو كاف مطلق اٞتمع، ٟتسن ُب الكبلـ البليب ذكر ا١تغسوالت . على أف ىذا موضعو بُت ىذين ا١تغسولُت
 ككرر العامل كىو الفعل؛ ﴾﴿َواْمَسُ وْا ِبُ ُؤوِوُكمْ  لكن ١تا أدخل. معان، ٍب تعقيبها ٔتا حقو ا١تسح كىو الرأس

ألنو ليس الغسل كإ٪تا ا١تسح، كأدخلو بُت غسل اليدين كغسل الرجلُت، دٌؿ على أف الًتتيب مقصود، 
 . مقصود ُب اآلية القرآنية

كمعٌت كلمة حراـ، يعٍت يأٍب . كعلى ىذا اعتمد الفقهاء القائلوف بأف تنكيس الضوء أكؿ شيء حراـ
كمن تعمد . كترتيبو ُب اآلية_ عز كجل _ طبعان مع التعمد، تعمد ٥تالفة توجيو اهلل ... من فعلو؛ ألنو تعمد

 .الشك أنو يأٍب إٙتان عظيمان _ عز كجل _ أف ٮتالف اهلل 
كإف صلى هبذا الضوء، فصبلتو فاسدة باطلة، . ٍب من جهة اٟتكم الشرعي، كضوؤه فاسد باطل
كيكاد يكوف أيضان تنكيس الوضوء، يكاد يكوف يعٍت . فهما مسألتاف التيمن كعرفنا ما فيو، كتنكيس الوضوء

قوؿ شبو إٚتاع عند األئمة، إال ما عرؼ عن بعض متأخرم اٟتنفية أهنم أجازكا ذلك، كنسبوه إٔب أيب 
كقدماء أصحاب أيب حنيفة رفضوا ذلك، كدافعوا عن اإلماـ أيب حنيفة ُب ذلك، كجرت ُب ذلك . حنيفة

 .التعصب مشكلة ُب كل شيء...القصة ا١تشهورة، بعض ا١تتعصبة اللي ذىبوا
بعض متعصبة ا١تذاىب، أراد أف يشُت مذىب أيب حنيفة بقصة يعٍت مفًتاة، منسوبة إٔب أحد فقهاء 

لكن . الشافعية كىو األستاذ أيب إسحاؽ اإلسفرائيٍت، كمذكورة ُب طبقة الشافعية، يعٍت إذا أدرًب ترجعوف ٢تا
 .قصة مفًتاة أف أحد األمراء كاٝتو ابن طاىر، قاؿ لؤلستاذ أبو إسحاؽ اإلسفرائيٍت

أم ا١تذىبُت أفضل مذىب الشافعي كال مذىب : "كاألستاذ أبو إسحاؽ اإلسفرائيٍت شافعي، قاؿ
سأتوضأ على . فقاؿ سأتوضأ لك كضوءان، كأصلي لك ركعتُت على كبل ا١تذىبية كأنت ٖتكم". أيب حنيفة؟

                                                 

 .    6: ا١تائدة (1)



 

 213 

كتاب الوضوء                                                                                                _ شرح صحيح البخاري
 الدروس كاملة

مذىب اٟتنفية كأصلي، على فركع مذىبو، كأتوضأ أيضان كضوءان آخر، كأصلي لك على طريقة الشافعية 
 .كأنت أحكم

فبدأ بصبلة الشافعية، فدعا ٔتاء يبلب القلتُت ليتأكد من طهارتو كنظافتو، كيعٍت استقبل القبلة حاؿ 
الوضوء، كهتيأ، ىذا مذىب الشافعية فعبلن ُب الطهارة من أشد ا١تذاىب فعبلن، حىت أف الشافعية ينجسوف 

 ٣ترد ١تس ا١ترأة من دكف حائل عندىم ...ٔتجرد ١تس ا١ترأة كلو كانت بنتك الصغَتة، أك أمك الكبَتة أك
كتوضأ كضوءان سابغان كامبلن، ٔتا ُب ذلك مسح الرأس ثبلثان على ما قررناه ُب . ينقض الوضوء على أم حاؿ

مذىب الشافعي، كيعٍت كضوء ٚتيل جدان، ٍب استقبل القبلة، كتأكد أف الوقت ليس كقت هني، ككرٌب تكبَتان 
. ىذا مذىب الشافعي: قاؿ. مسموعان، كرفع اليدين، كصلى ركعتُت من أٚتل الصبلة كأرتبها كأحسنها

 كمذىب أيب حنيفة كيف نصليو؟
فيو فركع جواز التطهر بكل ا١تائعات، إف شاء اهلل .. دعا بنبيذ ٜتر؛ ألف ُب فركع ا١تذىب: قاؿ

تطهر با٠تمر ىذه شو النهاية يعٍت؟ إذا البداية الوضوء با٠تمر شو النهاية . ٕتيب كيسكي تطهر كماشي
 يعٍت ماذا ستكوف؟ 

غسل القدمُت أكالن، ٍب مسح الرأس، ٍب اليدين، ٍب دعا . ٍب ال ٌٝتى كال ذكر اهلل، كبدأ نٌكس الوضوء
ُب . بلحم خنزير فأكلو؛ ألف ٟتم ا٠تنزير ما ينقض الوضوء، يعٍت صنع أشياء شنيعة جدان، ٍب استدبر القبلة

ٍب كرٌب بالفارسية ليس ما بالعربية، كقرأ . فركع ا١تذىب أف القبلة عندىم رٔتا ليست شرط، كٓب أٖتقق من ذلك
كُب النهاية يعٍت أخرج ر٭تان من دبره؛ ! شو الصبلة الغريبة ىذه؟.. القرآف بالبلتينية، كركع بالنصرانية، كسجد

ىذه حقيقة ..  كشوؼ الوضوء، ليقابلها،شوؼ الصبلة كيف قبيحة. ألف السبلـ عندىم ليس شرطان 
 .كلو اطلع أبو حنيفة على ىذا ألنكره أشد اإلنكار. مكذكبة

كأحيلكم إٔب مرجع ٚتيل، كإف كاف ألفو أحد فقهاء اٟتنفية، لكنو مرجع مهم كىو الرسالة اٝتها 
يًنيفىة ُب الدفاع عن أيب حنيفة"

، كحقو أف يدافع عنو؛ ألف ما كل ما كلد عن مذىبو كفرع من "الرسالة ا١ت
 .بعض من انتسب إٔب مذىبو من الفقهاء، ينسب قوالن لو

أنت تعرؼ األئمة انتسب ٢تم فقهان يعٍت فقهاء كثَت عرب التاريخ، منهم من يوٌلد يسمى التوليد، 
يأخذكف فرع من الفركع، يولدكف عليو مسائل، يتوسعوف ُب القياس، يتوسعوف ُب الرأم، يقيسوف أصل على 
أصل، كقد ال يلـز اإلماـ كل قياسات أصحابو كمن انتسب إٔب مذىبو، فهذه فركع يعٍت منسوبة خاصة إٔب 
أيب حنيفة، ينبغي اٟتذر منها عندما تينسب أليب حنيفة، فإف كثَتان منها ليست قوالن لو، كال لكبار أصحابو؛ 
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أما . فتنكيس الوضوء حراـ، كالوضوء فاسد؛ ألنو خبلؼ منطوؽ اآلية ٥تالفة صر٭تة. كإ٪تا فرعها ا١تتأخركف
 .التيمن فقد عرفنا ما فيو

ثَ َنا ُمَسدَّدٌ ): ٍب قاؿ  ".  ا١تسند" ىو ابن ميسىٍرىىد البصرم ىذا اإلماـ ا١تشهور صاحب (ُمَسدَّد)، (َحدَّ
ثَ َنا ِإْوَماِع لُ ) _ بكسر ا١تيم _ ىو ابن عيلىيَّة، عيلىيَّة أمو، كاٝتو إٝتاعيل بن إبراىيم بن ًمٍقسىم (َحدَّ

أبو إبراىيم إماـ مشهور من أئمة السنة الكبار، يينسب إٔب أمو كثَتان لشهرهتا، كعلمها، . الضيب البصرم
 .إٝتاعيل بن علية، كعلية أمو. كفضلها
ثَ َنا َخاِلدٌ )  .     ىو ابن ًمٍهراف، ابن مهراف كلبل غَته؟ نعم ابن ًمٍهرىاف اٟتىذَّاء(قَاَل َحدَّ
 ىي التابعية اٞتليلة البصرية حفصة بنت سَتين، أخت التابعي ٤تمد بن (َعْ  َحْ َصَة بِْنِ  ِو  ِي َ )

ٍيل ٍيل؛ ألف ابنها األكرب يسمى ا٢تيذى يكفي ىذه البعارة عنها، قاؿ عنها .. قاؿ يعٍت. سَتين، كنيتها أـ ا٢تيذى
يزى٘ب، ىذا القاضي ا١تشهور إياس، يضرب بو ا١تثل ُب الذكاء

ما رأيت أحدان أفضلو : "يقوؿ. ًإيىاس بن ميعىاًكية ا١ت
ُب العلم، كاٞتبللة، " ما رأيت أحدان أفضلو. "ال من الرجاؿ كال من النساء" على حفصة بنت سَتين
 ".على حفصة بنت سَتين. "كا١تهابة، كا٠تَت كالدين

، كىي بنت اثنا عشر ستة "حفظت القرآف كىي ابنة اثٍت عشرة سنة: "قاؿ عنها ابن أيب داككد
رٛتة اهلل  (101)كماتت كقد ٕتاكزت السبعُت، ماتت سنة مائة ككاحد . حفظت القرآف حفصة بنت سَتين

 .عليها
أـ عطية صحابية أنصارية، اٝتها نيسيبة بضم النوف، نيسيبة .  ىذه تابعية صحابية(َعْ  أُمّْ َعِط َّةَ )

، لو "اإلكماؿ لرفع االرتياب"األمَت ابن ماكوال صاحب .. ىكذا ضبط اٝتها اٞتمهور، خبلفان البن مىاكيوال
اإلكماؿ ُب "، مهم الكتاب ىذا لطبلب اٟتديث لؤلمَت ابن ماكوال، لو كتاب اٝتو "اإلكماؿ"كتاب اٝتو 

 .مهم للغاية مطبوع، فيو عدة ٣تلدات" رفع االرتياب عن ا١تؤتلف كا١تختلف ُب األنساب كاألٝتاء كاأللقاب
ابن ماكوال خالف اٞتماىَت ُب ضبط اسم أـ عطية، فضبطها بفتح النوف نىسيبة، فاٞتمهور ضبطوه 

 .خالف فضبطها بالفتح نىسيبة، كاألمر ىُت" اإلكماؿ"كابن ماكوال ُب . الضم نيسيبة
صلى اهلل عليو _ شهدت مشاىد مع النيب . صحابية قلنا جليلة، مرت ترٚتة عندنا ُب درس سابق

كانت تداكم اٞترحى كا١ترضى يـو أحد، ككانت تنزؿ البصرة على ابنها، كٝتع منها التابعوف علمان _ كسلم 
كثَتان، كاختيصت بركاية ىذا اٟتديث حديث غسل ا١تيت؛ ألهنا ىي تولت مع بعض النسوة غسل بنت النيب 



 

 215 

كتاب الوضوء                                                                                                _ شرح صحيح البخاري
 الدروس كاملة

صلى اهلل عليو _ فأيخذت عنها ىذه السنن ُب غسل ا١تيت، كما أكصاىم النيب _ صلى اهلل عليو كسلم _ 
 .كسيأٌب بتفاصيلو ُب كتاب اٞتنائز_ كسلم 

 ابنتو ا١تقصود هبا (َعْ  أُمّْ َعِط ََّة قَاَلْ  قَاَل روول اهلل َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم َلُه َّ ِفي َغْسِل ابْ َنِتوِ )
: أربع_ عليو الصبلة كالسبلـ _ ٨تن نعلم أف بنات النيب . _صلى اهلل عليو كسلم _ ىنا زينب بنت النيب 
كماتت عاـ بدر، كٗتلف عثماف على ٘تريضها كما نعرؼ، كلذلك _ رضي اهلل عنو _ رقية كتزكجها عثماف 

صلى اهلل عليو كسلم _ بسهم يـو بدر، كبعد كفاهتا زكجو النيب _ صلى اهلل عليو كسلم _ ضرب اهلل النيب 
: أهنم قالوا_ رضي اهلل عنو _ أختها أـ كلثـو كماتت عنده أيضان، كلذلك عدت ىذه من مناقب عثماف _ 

_ صلى اهلل عليو كسلم _ ماذا تريد؟ كمع ذلك أضافو النيب . ما عيرؼ أحد تزكج ابنيت نيب سول عثماف
 . ىذه منقبة جليلة(1 )((لو كان عندنا ثالثة لزوجناىا عثمان)): بقولو

مناقب شريفة جليلة ... ىاجر ا٢تجرتُت عثماف، كصلى القبلتُت، كتزكج بابنتيو، كتؤب ا٠تبلفة، كٚتع
عظيمة، كجهز جيش العيسرة، كاشًتل بئر ركما، كمع ذلك قتل مظلومان شهيدان؛ ألف اهلل أراد أف ٮتتم لو 

 .حياتو بالشهادة
صلى _ كالثالثة من بناتو ىي زينب، كتزكجها أبو العاص بن الربيع قبل اإلسبلـ حىت، قبل بعثة النيب 

كأىب زكجها أف يسلم، فصل بينهما _ رضي اهلل عنها _فلما أسلمت . كبقيت ُب عصمتو_ اهلل عليو كسلم 
تبعتو، ٢تا قصة _ صلى اهلل عليو كسلم _ كىاجرت بعدما ىاجر النيب _ عليو الصبلة كالسبلـ _ النيب 

بَّار بن األسود، ٍب ١تا أسلم بعد ذلك أبو  مشهورة، يعٍت عرض ٢تا كىي على بعَتىا مهاجرة رجل اٝتو ىى
 .على عقده األكؿ بدكف استئناؼ عقد جديد_ صلى اهلل عليو كسلم _ العاص بن الربيع أرجعها لو النيب 

فهذه االبنة اليت توفيت . _رضي اهلل عنو _ كتزكجها علي _ رضي اهلل عنها _ كالرابعة ىي فاطمة 
. ىي زينب ابنتو، فغسلها بعض األنصار، بعض نساء األنصار، منهن أـ عطية اليت ركت ىذه القصة
كا١تقصود منها اآلف قضية التيمن ُب الغسل، لذلك قلنا ُب ضبط الًتٚتة الغسل ٭تقق ىذا ا١تقصود، 

 . كاٟتديث ُب الباب يدؿ عليو
 .  كىذا خطاب جملموع النسوة البلئي غسلنها يعٍت زينب(اْبَدْأنَ ): قاؿ ٢تن

                                                 

 .   782ح 482ص/1ج الصحابة فضائل ُب حنبل ابن (1)
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نت أعضاؤه كما .  قلنا قبل قليل أف السنة أف ييوضأ ا١تيت قبل أف يغسل(ِبَمَ اِمِنَها) فإذا كضيء، ٯتي
:  ٍب قاؿ(اْبَدْأَن ِبَمَ اِمِنَها). كإذا غيسل يبدأ بشقو األٯتن أيضان قبل شقو األيسر. ىو متفق عليو ُب الوضوء

َها)  .فيقدـ الوضوء كالتيمن فيو، ٍب يقدـ التيمن ُب غسل شقو األٯتن قبل شقو األيسر (َوَمَواِضِع اْلُوُضوِء ِمن ْ
قاؿ البخارم أيضان ُب اٟتديث الذم بعده، كسيأٌب مزيد لتفاصيل غسل ا١تيت إف شاء اهلل ُب كتاب 

 . اٞتنائز
ثَ َنا َحْ ُص ْبُ  ُعَم َ ): قاؿ حفص بن . ىذا حفص بن عمر أكؿ مرة تقريبان فيما أذكر ٯتر معنا (َحدَّ

ة، حفص بن عمر بن سخربة األزدم، يكٌت أبا عمر اٟتوضي البصرم أخرج لو إدراكان . عمر بن سىٍخربى
البخارم كأبو داككد، يعٍت البخارم كأبو داككد أدركوه، أدركاه كركيا عنو مباشرة، البخارم كأبو داككد فقط 

 .كأخرج لو النسائي بواسطة رجل اٝتو أبا اٟتسن ا١تيمو٘ب. من الستة
إذا مرة أخرل حفص بن عمر بن سخربة . أما الًتمذم، كمسلم، كابن ماجة، فلم ٮترجوا لو شيئان 

، كذاؾ ُب "الصحيح"األزدم، أخرج عنو مباشرة البخارم، كأبو داككد، فهو من شيوخهما، ىذا ُب 
أما الثبلثة الباقُت من الستة . النسائي ٓب يدركو كأخرج عنو بواسطة رجل اٝتو أبو اٟتسن ا١تيمو٘ب". السنن"

 .مسلم، كالًتمذم، كابن ماجة، فلم ٮترجوا لو شيئان : كىم
أم ٓب يعثر لو ُب خطأ، ال " ثػىٍبت متقن ال يؤخذ عليو حرؼ كاحد: "كقاؿ: أثٌت عليو اإلماـ أٛتد

فضبلن عن سوء حفظ أك ٨تو ذلك، يدؿ على يعٍت جبللة ... ُب ٟتن، كال ُب يعٍت تصحيف، كال ُب
 (. 225)توُب ىذا اإلماـ سنة مائتُت كٜتسة كعشرين . عظيمة، كمرتبة عالية ُب الضبط كاٟتفظ

ثَ َنا ُشْعَ ةُ )  .ابن اٟتجاج (قَاَل َحدَّ
اٝتو أشعت بن سليم بن .  أيضان ىذه أكؿ مرة يرد معنا ىذا التابعي(قَاَل َأْخ َ َ ِني َأْشَعُث ْبُ  ُوَلْ مٍ )

أشعت بن سليم بن أسود احملاريب الكوُب، ثقة مشهور، ركل . أسود، من تابعي التابعُت، أبوه ىو التابعي
 (.125)توُب سنة مائة كٜتسة كعشرين . عن أبيو كثَتان 
 أبوه ىو التابعي اللي ىو سليم بن أسود احملاريب، ا١تكٌت بأيب الشعثاء، ُب (قَاَل َوِمْعُ  أَِبي)

كبل٫تا مشهوراف، تابعياف، . التابعُت كيكاد يكوف ُب الركاة كلهم اثناف ٭تمبلف ىذه الكنية أبو الشٍَّعثىاء
أحد٫تا الذم معنا سليم بن أسود بن حنظلة احملاريب، كاآلخر . جليبلف، إماماف عظيماف، يعٍت ال يشق ٢تما

قرينو كرفيقو ُب البلد، كالسن، كالطبقة، كاإلمامة أيضان أبو الشعتاء جابر بن زيد، الفقيو ا١تشهور، تنتسب لو 
 .بعض الطوائف اإلباضية كغَتىم كىو منهم براء
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كأبو الشعتاء سليم بن أسود احملاريب شهرتو . أبو الشعتاء جابر بن زيد، تابعي، شهرتو بالفقو أكثر
، أنو جاء بأيب الشع. ككبل٫تا إماماف، تابعياف جليبلف. بالركاية أكثر اء تمن عجائب الفقيو أيب ٤تمد بن حـز

ىو ابن حـز إذا . ىذا، ذكر حديثان ُب سند أيب الشعتاء اللي ىو سليم بن أسود احملاريب، فقاؿ عنو ٣تهوؿ
ىذا ال ييعقل، راجع كتب أىل اٟتديث، راجع ! طيب أنت تعرؼ ا٠تلق كلهم؟. ما عرؼ أحد قاؿ ٣تهوؿ

إذا كاف جهل أمثاؿ . ىذا ال يعقل. إذا ما عرفت أحد، ٣تهوؿ على طوؿ. كتب الرجاؿ، شوؼ يعٍت اسأؿ
 .الًتمذم اعتربه ٣تهوالن 

يأٌب لتابعي بوزف سليم بن . فابن حـز على إمامتو كجبللتو، لو يعٍت شطحات خطَتة ُب النقد
األسود احملاريب يقوؿ عنو ٣تهوؿ، لكونو ما عرفو، كحق لو أال يعرفو؛ ألف ابن حـز أندلسي ُب ا١تغرب ىناؾ 

دائمان أكركبا ال يعرفوف عنا شيئان إال القليل، أما ٨تن نعرؼ عنهم كل شيء، الصغَت، كالكبَت، . ُب أكربا يعٍت
فقاؿ عنو ٣تهوؿ، كلذلك يعٍت . كاٞتليل، كاٟتقَت كما شاء اهلل نعرؼ كل شيء ثقافة، مثقفُت إٔب آخره

تاط ُب نقد الرجاؿ من كتب ابن حـز  . ٭تي
شوؼ . اء اآلخر اللي ىو جابر بن زيد، جاء أندلسي آخر كىو األصيلي قاؿ عنو ٣تهوؿتكأبو الشع
اء سنة تتوُب ىذا التابعي أبو الشع! إذا كاف ىذا ٣تهوؿ، كىذا ٣تهوؿ، مىت ٩تلص؟. ىذا إٔب مىت ٩تلص

 طيب عن من؟  . (85)ٜتس كٙتانُت 
 .  ابن األجذع ا٢تمدا٘ب ترٚتنا لو، تابعي ٥تضـر مشهور(َعْ  َمْسُ وقٍ )
شعبة، .  ىذا سند جليل جدان مسلسل بالتابعُت، كأتباع التابعُت(َعْ  َعاِئَلَة رضي اهلل عنها قَاَل ْ )

 . كأشعت بن سليم من أتباع التابعُت، كسيليم كمسركؽ من كبار التابعُت، عن عائشة أـ ا١تؤمنُت
_ رضي اهلل عنها _  تنقل عائشة لنا (َكاَن النَِّ يُّ َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم يُ ْعِجُ ُو الت ََّ مُّ ُ ): قالت

أنو كاف يعجبو التيمن، أم طلب البداءة باليمُت، ٍب _ صلى اهلل عليو كسلم _ بعض ىدم كخلق النيب 
 .ذكرت حيثيات التيمن

ِلِو َو ُُهورِِه ِفي َشْأنِِو ُكلّْوِ ) ُب التنعل كما قلت التاء ..  ىنا حقيقة ٬تب أف نشرح(ِفي تَ نَ عُِّلِو َوتَ َ جُّ
حيثما ٕتدىا ُب األفعاؿ، تعٍت طلب الشيء، طلب لبس النعل، طلب الًتجل كىو تسريح الشعر . طلبية

 .ترجيلو، طلب الطهارة، التيمن طلب الطهارة باليمُت
َكاَن النَِّ يُّ َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو ):  ىنا أكثر  نسخ اٞتامع الصحيح بدكف الواك ىكذا(ِفي َشْأنِِو ُكلّْوِ )

ِلِو َو ُُهورِِه ِفي َشْأنِِو ُكلّْوِ  الواك قبل حرؼ . كُب شأنو كلو:  ال تقل(َوَولََّم يُ ْعِجُ ُو الت ََّ مُُّ  ِفي تَ نَ عُِّلِو َوتَ َ جُّ
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يعٍت إال ُب نسخة كاحدة كىي نسخة " كُب شأنو كلو"جر فيو ىنا ساقطة من أكثر النسخ، كٓب تثبت الواك 
 .مٍشيهٍت فقط، كنقلها صاحب العمدة اعتمدىاكدم، عن الكي ركرأيب الوقت عبد األكؿ، عن اٟتافظ الدا

صاحب العمدة ا١تقصود بو اٟتافظ عبد الغٍت ا١تقدسي، ُب عمدة األحكاـ ا١تنت الصغَت، كعليو 
يعٍت عبد " نقل صاحب العمدة: "قاؿ" الفتح"لذلك عندؾ ُب . _رٛتو اهلل _ شرح الشيخ ابن تيمية 

 .ىو ابن تيمية يعٍت شرح عليها" الشيخ تقي الدين: "كقاؿ. الغٍت
فعلى إثبات الواك، كىي نسخة أيب الوقت عبد األكؿ، اللي اعتمدىا صاحب العمدة عبد الغٍت 

_ صلى اهلل عليو كسلم _ يقوؿ ا١تعٌت أف النيب _ رٛتة اهلل عليو _ ا١تقدسي، كشرح عليها الشيخ ابن تيمية 
كُب . فإذا جاء يلبس النعل، بدأ باليمٌت قبل اليسرل. كاف يعجبو التيمن ُب التنعل أم ُب لبس النعل

إذا جاء يسرحو بنفسو أك يسرحو لو أىلو، يبدأ بشق رأسو األٯتن، فَتجى أم . الًتجل، أم تسريح الشعر
 .كالًتجل ىو معناه النزكؿ كالتطامن، يقوؿ كاف راكبان فًتجل، أم نزؿ. ٯتهد

فإذا سيرَّح، كميهِّد، كدىن، تطامن كٕتمع، . الشعر ُب العادة إذا ما سرح يعٍت يطَت ىكذا، كينتفش
. يبدأ بشق رأسو األٯتن، كُب معناه اللحية أيضان . لذلك ٝتي الًتجل، كىو تسريح الشعر. كنزؿ، كاستمسك

 .إذا سرحت اللحية أيضان ٖتتاج للتسريح، كإٔب أف ترجل، كتيرتب ىكذا، ييبدأ أيضان بالشق األٯتن قبل األيسر
إذا جاء يتوضأ، كصل إٔب اليدين، بدأ با١تٌت قبل .  أم ُب الوضوء ُب فعل الوضوء(َو ُُهورِهِ )
 يضاؼ أشياء (َوِفي َشْأنِِو ُكلّْوِ )فعلى إثبات الواك . كإذا كصل إٔب القدمُت، بدأ باليمٌت قبل اليسرل. اليسرل
 . على التنعل كالًتجل كالطهور_ صلى اهلل عليو كسلم _ ال ييقتصر التيمن ُب سنة النيب . أخرل

صلى اهلل _  ٭تب التيمن كيعجبو، بالقيد الذم ذكره الفقهاء ا١تستقرأ من فعل النيب (ِفي َشْأنِِو ُكلّْوِ )
أنو ُب كل األمور اليت من األمور الطيبة، أك ا١تستحبة، أك اٞتليلة، أك الشريفة، أك الغَت _ عليو كسلم 

ا١تستقذرة، السٌنة فيها التيمن، ُب السبلـ، كالطعاـ، كا١تناكلة، كاألخذ، كاإلشارة، كدخوؿ البيت، كدخوؿ 
َوِفي َشْأنِِو ): ذكرت ٪تاذج، ٍب قالت (كُب شأنو كلو)يعٍت يضاؼ إٔب الثبلثة ا١تذكورة . ا١تسجد، ك٨تو ذلك

 أم كل شأنك ٖترص على أف تتيمن، إال كما استثٍت من ا١تستقذرات كالتمخط، كدخوؿ ا٠تبلء، (ُكلّْوِ 
 .ىذا على إثبات الواك، كيكوف ا١تعٌت صحيحان . ك٨توىا من األمور ا١تستقذرة كغَت ا١تستحبة ك٨تو ذلك

على نفيها كىو األشهر، كالذم عليو أكثر النسخ ا١تضبوطة من نسخ الصحيح، كاليت عليها شرح 
فعلى حذفها، يكوف . اٟتافظ نسخة أيب ذىر ا٢تىرىكم، الذم ىي معتمدة ُب نسخ الصحيح ْتذؼ الواك
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يعٍت كلما تنٌعل على مدل حياتو تيمن، ككلما ترجل ُب حياتو .  تفسَت للثبلثة السابقة(َوِفي َشْأنِِو ُكلّْوِ )
 . كلها تيمن، ككلما تطهر ُب حياتو كلها تيمن

أم شأنو، كديدنو، كسنتو، كعادتو ا١تتبعة ا١تضطردة اليت ما .  أم ُب ا١تذكورات(َوِفي َشْأنِِو ُكلّْوِ )
أليس . التنعل، كالًتجل، كالطهور، أنو يتيمن، فاختلف ا١تعٌت قليبلن : خرمها قط، ُب الثبلثة ا١تذكورة، كىي

 كذلك؟
 يدخل أخر ييستحب فيها التيمن مع ا١تذكورات الثبلث، على  (َوِفي َشْأنِِو ُكلّْوِ )فإثبات الواك يضيف 

ذكر لعادتو ُب  (شأنو كلو)كْتذفها يكوف . القاعدة ا١تشهورة ُب األمور ا١تستحبة أك ا١ترغوبة على األقل
 .ىكذا ييفهم اٟتديث بإثبات الواك أك ْتذفها. األمور الثبلث ا١تذكورة

أضاؼ أبو داككد ُب . أبو داككد أقوؿ.. مسلم كال أبو داككد؟ نشوؼ.. أضاؼ مسلم ُب ركايتو
 يعٍت كاف يعجبو التيمن ُب تنعلو، (1 )((ووواكو)): سنتو من طريق مسلم بن إبراىيم، عن شيٍعبىة زيادة

 .كترجلو، كطهوره، كسواكو
كالبخارم عقد أبواب خاصة للسواؾ، ستأٌب إف شاء اهلل ُب استحبابو، كاٟتث عليو، ككونو يعٍت 

اليت كاف يفعلها باستمرار عند _ صلى اهلل عليو كسلم _ مطهرة للفم، أك مرضاة للرب، كأنو من سنن النيب 
 . الطهور، كعند الصبلة، كعند دخوؿ البيت، ك٨تو ذلك

كا١تقصود بسواكو إذا ثبتت ىذه الركاية، كىي ثابتة عند مسلم بن إبراىيم ثقة، كزيادة الثقة يعٍت 
كمن زاد ككثق كٓب ٮتالف، تقبل زيادتو كتعد زيادة ثقة، كىذا . معتد هبا معموؿ هبا، تعترب زيادة ُب اٟتديث

 .منها
ا١تقصود بذلك إذا جاء يتسوؾ ا١تسلم، أم يطلب فعل السواؾ، السٌنة أف يبدأ بشق فمو األٯتن، 

٘تامان كما يسرح ٟتيتو فيبدأ باليمُت، أك يسرح شعره . يعٍت بأسنانو كفمو من جهة اليمُت أكالن، ٍب اليسار
 .فيبدأ باليمُت، أك يتنعل فيبدأ باليمُت، أك يتطهر فيبدأ باليمُت

إذا جاء يتسوؾ أك أردت أف تتسوؾ، فابدأ بشق فمك األٯتن قبل األيسر، حىت ُب الفرشاة ُب 
إذا تستخدـ الفرشاة، افعل ىذه السٌنة أيضان أف تبدأ بشق فمك األٯتن، ٍب تتبعو يعٍت باأليسر بعد . البيت

 .ذلك، ليتحقق يعٍت التسٌنن ُب ذلك

                                                 

".   ُب االنتعاؿ"، باب 3611 : سنن أيب داككد، رقم(1)
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أما مسألة استخداـ اليمٌت ُب السواؾ، ىل اليد اليمٌت أك اليد اليسرل، ذكركىا فرعان عن ىذه 
ا١تسألة، ففيها القوؿ ا١تشهوراف، يعٍت النسب إٔب أٛتد أك ذكركا عنو ركاية أنو يستحب التسوؾ باليد 

. اليسرل؛ ألنو اعترب التسوؾ من باب إزالة األذل، كاالستنجاء، كاالستجمار، كإزالة األذل تيفعل باليسرل
 .كالبن تيمية فتول، ُب ذلك ُب ترجيح ىذا القوؿ_ رٛتو اهلل  _ كنقل ذلك عن أٛتد 

لكن البخارم ىنا كسيأٌب ُب كتاب السواؾ إف شاء اهلل أك راجعوه ىذه الليلة لتثبت ا١تسألة ُب 
ىو . لن تكن نصية طبعان، كالبخارم طبعان من أساليبو أف يلمح لبعض ا١تسائل.. أذىانكم، عقد ترٚتة تشعر

ترجم ترٚتة تشعر أك ٦تكن . يطرح الًتٚتة على ىيأة احتماؿ، أك ٖتتاج إعماؿ ذىن حىت تستنبط منها ا١تراد
ييستنبط منها أف البخارم يرل أف استخداـ اليد اليمٌت ُب السواؾ ىو األقرب، فقاؿ ُب أبواب السواؾ ُب 

كأتى " باب استياؾ اإلماـ أماـ رعيتو: "كتاب الطهارة ىنا، سيأٌب إف شاء اهلل عندنا ُب أبواب متقدمة، قاؿ
 .بأحاديث تدؿ على أف النيب كاف يستاؾ أماـ أىلو، كأماـ أصحابو

تعرفوف كيف؟ قرأًب شرح . ابن دقيق العيد، كىو دقيق ُب االستنباط، استخرج ىذا من ىذه الًتٚتة
نعم ىذا شرح .. ؟ عمدة األحكاـ ٖتدثنا عنو قبل قليل، اٟتافظ عبد الغٍت"عمدة األحكاـ"ابن دقيق على 

فيو استنباطات نفيسة . البن دقيق العيد" اإلحكاـ ُب شرح عمدة األحكاـ"عإب جدان، كٙتُت للغاية، اٝتو 
 .اٟتقيقة

كاٟتافظ كافقو، ا١تعٌت أف التسوؾ بيده اليمٌت من ىذه الًتٚتة، _ رٛتو اهلل _ استنبط ابن دقيق العيد 
يريد البخارم أف نفهم منو ىذه الًتٚتة؛ ألف استياؾ إماـ، إماـ يعٍت إماـ ُب العلم، إماـ ُب العمارة، إماـ 

ككل رجل يقود أمة، سواء ُب اإلمارة، كا٠تبلفة، أك اإلمامة ُب الدين، قد ٯتتنع عن أمور حىت . يعٍت يقود أمة
 من ا١تباحات من باب يعٍت أنو ييقتدل بو، كترمقو األبصار، كلبل ال؟

إنا لنًتؾ أشياء نفيت الناس هبا ّتوازىا، ٨تن نًتكها كإف كاف : يعٍت اإلماـ ُب العلم، كاألكزاعي يقوؿ
 .ما نستطيع نقوؿ حراـ؛ ألف اٟتراـ لو مسوغات، لكن ٨تن ٪تتنع منها ألف األنظار ترمقنا

طبعان ىو ال يرائي الناس، لكن يعرؼ أف الناس ينظركف للعآب ا١تشهور بالعلم كاألمَت نظرة معينة، ُب 
فكل تصرؼ كلو كاف حىت معدكد ُب ا١تباحات، قد يينظر لو أنو حىت من الكبائر . موضع القدكة كاألسوة

 .رٔتا
فمن باب عدـ فتنة الناس، كعدـ يعٍت حىت النيب كاف يفعل ذلك، ١تا كاف يقوؿ إ٘ب أترؾ الشيء 
كأنا أحب أف أفعلو، ٥تافة أف يشق عليهم، ٥تافة كذا، يًتكوف أشياء بعضهم، بعض األئمة، بعض أىل 

العلم، بعض ا١تقتدل هبم الذين ترمقهم األبصار دائمان ُب كبلمهم، كُب حركاهتم كتصرفاهتم، ينبغي أف يكوف 
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بينما لو سئل ىل ىذا حراـ، أفىت بأنو حبلؿ، أف . يعٍت يرقب حركاتو، كأفعالو، كأموره، كلو كانت مباحة
 . الفتول كاٟتبلؿ ٖتتاج مسوغات كأدلة، لكن قد ٯتتنع

فاإلماـ أماـ رعيتو ما ٯتكن يأٌب يتنظف أمامهم، كيلقي األذل عنو أماـ الرعية، يعٍت فيها مستهجنة 
لو رأيت رجل ُب الشارع يغتسل، كال ينظف نفسو، يعٍت . كلبل ال؟ مستهجنة من الشخص العادم

 !مستهجن كىو شخص عادم، فكيف إذا كاف ُب مستول القدكة كاألسوة كترمقو األبصار؟
مد من الشخص كاإلماـ الرفيع أماـ ا٠تلق كأماـ الناس _ فدؿ تسوؾ النيب . يعٍت إزالة األذل ال ٖتي

أماـ الرعية أف التسوؾ ليس من باب رفع األذل كالتنظف، بقدر ما ىو من باب _ صلى اهلل عليو كسلم 
نعم تتزين ألف ىذا البلئق بالرجل الشهَت الشريف أف ٮترج للناس متزينان كلبل ال؟ ما ٮترج . التطيب كالتزين

أك يعبث يعٍت بأنفو، كال ... ىكذا، كال يأٌب أمامهم ينظف أسنانو، كال ٯتخط أنفو، كال يعٍت قد يعٍت فيها
 .يقعد يعٍت، قد تؤخذ عليو، كيعٍت قد تيستهجن منو

ىذا االستنباط _ فدؿ تسوكو . كاف على أكمل األمور كأشرفها_ صلى اهلل عليو كسلم _ كالنيب 
أماـ الرعية على أف التسوؾ ال يعد من باب إزالة األذل فييفعل باليد اليسرل؛ كإ٪تا من باب التطيب _ 

 .اقرأ الباب الذم بعده. ايش باقي ضمن ىذا الباب؟ خبلص. ىذا هناية الكبلـ. كالتزين فيفعل باليد اليمٌت
 

 باب اْلِتَماِس اْلَوُضوِء ِإَذا َحاَنْ  الصَََّلةُ 
 

 . باب اْلِتَماِس اْلَوُضوِء ِإَذا َحاَنْ  الصَََّلةُ )
 حَضَ ْت الصُّْ ُح فَاْلُتِمَ  اْلَماُء فَ َلْم يُوَجْد فَ نَ َزَل الت ََّ مُُّم _ رضي اهلل عنها _ َوقَاَلْ  َعاِئَلُة 

ثَ َنا َعْ ُد اللَِّو ْبُ  يُوُوَف قَاَل َأْخ َ َ نَا َماِلٌك َعْ  ِإْوَ اَق ْبِ  َعْ ِد اللَِّو ْبِ  أَِبي  َْلَ َة َعْ  : قال َحدَّ
أَنَُّو قَاَل رَأَْيُ  َرُووَل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوعلى آلو وَولََّم َوَحاَنْ  _ رضي اهلل عنو _ أََنِ  ْبِ  َماِلٍك 

َصََلُة اْلَعْصِ  فَاْلَتَمَ  النَّاُس اْلَوُضوَء فَ َلْم َيِجُدوُه فَأُِتَي َرُووُل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم ِبَوُضوٍء فَ َوَضَع 
نَاِء َيَدُه َوَأَمَ  النَّاَس َأْن يَ تَ َوضَُّئوا ِمْنُو قَاَل فَ َ أَْيُ  اْلَماَء  َرُووُل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم ِفي َذِلَك اْْلِ

 . (يَ ْنُ ُع ِمْ  َتْ ِ  َأَصاِبِعِو َحتَّى تَ َوضَُّئوا ِمْ  ِعْنِد آِخ ِِىمْ 
ِإَذا )بالفتح أم ا١تاء الذم يتوضأ بو  (باب اْلِتَماِس اْلَوُضوءِ ): _رٛتة اهلل عليو _ يقوؿ اإلماـ 

 .(َحاَنْ  الصَََّلةُ 
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، تذكركنو ىذا "باب من ٛتل معو ا١تاء لوضوئو كطهوره"فقو الباب مٌر معنا قبل عدة أبواب،  
الباب؟ كقلنا فائدتو أف اإلنساف ال بأس أف يستعد ٟتمل ا١تاء معو، إذا خشي أف يذىب إٔب مكاف ال يوجد 

كقدٯتان كانوا ليس ُب بيوهتم كنف، فيعٍت استحسن أف يتعاٗب ٛتل ا١تاء معو إذا قصد مكانان رٔتا . فيو ا١تاء
 .يغلب على ظنو أف ا١تاء ال يوجد فيو

ىذا الباب الثا٘ب يدؿ على أف ما تقٌدـ ليس على سبيل اإللزاـ كالوجوب؛ كإ٪تا على سبيل 
فإذا حانت الصبلة كدخل كقتها، ككجب القياـ هبا، حُت . االستحباب، فبل مانع أال يستعد اإلنساف با١تاء

﴿فَ َلْم َتِجُدوْا َماء فَ تَ َ مَُّموْا : كإف ٓب ٬تده، طبق قولو تعأب. فإف كجده، توضأ كصلى. ذلك يلتمس ا١تاء
 .﴾َصِع داً  َ ّْ اً 

معٌت أف االستعداد ٟتمل الوضوء كمعاناتو، ال على سبيل اإللزاـ، كإ٪تا ال بأس أف ٬تهز اإلنساف 
. نفسو قبل ذلك، خاصة إذا خشي أنو ذاىب إٔب مكاف يعٍت يغلب على ظنو عدـ توفر ا١تاء فيو للوضوء

، كىذا باب دؿ على ذلك فإف الوضوء ال يلـز إال إذا دخل كقت الصبلة، كحاف . لكن ذاؾ ليس ببلـز
ما كجدتو ُب األمور . فإف كجدتو، توضأت. قيامها، عند ذلك لـز الوضوء، عند ذلك لزمك التماس ا١تاء

﴿فَ َلْم َتِجُدوْا َماء : ا١تضطردة ُب العادة، بدكف معاناة شديدة، كبدكف تقصَت، ال بأس أف تطبق قولو تعأب
  .إذا حانت الصبلة، ىذا قيد.  ىذا فقو الباب﴾فَ تَ َ مَُّموْا َصِع داً  َ ّْ اً 

 تذكر (َوقَاَلْ  َعاِئَلُة رضي اهلل عنها َحَضَ ْت الصُّْ ُح فَاْلُتِمَ  اْلَماُء فَ َلْم يُوَجْد فَ نَ َزَل الت ََّ مُّم)
قصتها ا١تشهورة، كستأٌب ُب كتاب التيمم بسبب نزكؿ آية التيمم، كىو من األحكاـ الشرعية، خفف اهلل هبا 

_  صلى اهلل عليو كسلم_ على ىذه األمة كصارت من خصائصها كاٟتمد هلل، أف عائشة كانت مع النيب 
عادتو إذا غزل أقرع أك سافر أقرع بُت نسائو، فأيتهن خرج _ عليو الصبلة كالسبلـ _ ُب غزك غزاه ككاف 

سهمها ٛتلها معو، فحمل عائشة ُب سفرة سافرىا معو، ففقدت عقدان ٢تا من أظفار من نظم اٟتبشة فقدتو 
اٞتيش السرية كلها حبسهم على التماس ليبحثوا عنو، فطرقهم الليل _ صلى اهلل عليو كسلم _ فحبس النيب 
 .فلزمهم باتوا

.  ىذا موضع الشاىد، ما ٕتهزكا قبل.فلما أصبحوا كحضرت الصبح كدخل كقتها، قاموا للصبلة
_ دخل كقت الصبلة، فبحثوا ُب ا١تعسكر كما حولو، ما كجدكا ماءن يتوضؤكف بو، فجاءكا يشكوف للنيب 

قالوا يا رسوؿ اهلل حضرت الصبح أك حضرت الصبلة كلسنا على ماء كليس ماء، _ صلى اهلل عليو كسلم 
فأنزؿ اهلل سبحانو كتعأب يعٍت ٗتفيفان آية التيمم، كالقصة مشهورة سيأٌب ذكرىا إف شاء اهلل بتفاصيلها، نزؿ 
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فكاف ٗتفيف عن األمة، ( 1)﴿فَ َلْم َتِجُدوْا َماء فَ تَ َ مَُّموْا َصِع داً  َ ّْ اً فَاْمَسُ وْا ِبُوُجوِىُكْم﴾: قولو تعأب
ُب اٟتديث ا١تتفق عليو، _ صلى اهلل عليو كسلم _ كصار التيمم من خصائص ىذه األمة، كقد نٌوه بو النيب 

 فأٯتا (2)((جعل  لي األرض مسجداً و هوراً )):  كذكر منها((فضل  على األن  اء بخم )): عندما قاؿ
 .رجل أدركتو الصبلة، فعنده مسجده كطهوره كاٟتمد هلل رب العا١تُت

كلما  (ليست بأكؿ بركاتكم يا آؿ أيب بكر): يقوؿ_  رضي اهلل عنها_ ابن اٟتضَت ٥تاطبان عائشة 
حدثت قضية اإلفك ُب غزكة بٍت ا١تصطلق، فكاف فيو فرج عظيم . نزؿ بعائشة ببلء، كاف فيو فرج للمسلمُت

على ا١تسلمُت ُب مسألة يعٍت حفظ األعراض، كاالمتناع عن قذؼ احملصنات بغَت أدلة ك٨تو ذلك، كىنا ُب 
 .ٍب أكرد ىذا اٟتديث. كسيأٌب ىذا بسطو ُب كتاب التيمم إف شاء اهلل. التيمم

ثَ َنا َعْ ُد اللَِّو ْبُ  يُوُوفَ )  . ىو التنيسي(َحدَّ
أبو طلحة جده، كىو الصحايب .  ىو ابن عىٍبًد اللًَّو ٍبًن أىيب طىٍلحىةى (قَاَل َأْخ َ َ نَا َماِلٌك َعْ  ِإْوَ اقَ )

فعبد اهلل كالد إسحاؽ، ىو أخ أنس . ا١تشهور أبو طلحة زيد بن سهل األنصارم، زكج أـ سيلىٍيم كالدة أنس
إيش بكم أنتم؟ أخ األب إيش يكوف . راكم اٟتديث من جهة أمو، فيكوف إسحاؽ يركم اٟتديث عن عمو

ال تسكتوف ىكذا، . يعٍت؟؟ أخ الوالد عم على طوؿ، سواء كاف من جهة األب أك من جهة األـ، شقيق
فعبد اهلل أخ أنس من أـ سليم أخوه من أمو، أخوه من أمو . يعٍت الواحد ٭تسبكم تفكركف ُب شيء آخر

إماـ مشهور توُب سنة . ترٚتنا إلسحاؽ ُب درس سابق. _رضي اهلل عنها _ اللي ىي أـ سليم الرُّيمىٍيصاء 
 (.132)مائة كاثنُت كثبلثُت 

 .يكوف عمو من جهة األـ يعٍت (َعْ  أََنِ  ْبِ  َماِلكٍ )
 ىذا من (رَأَْيُ  َرُووَل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم َوَحاَنْ  َصََلُة اْلَعْص ِ ):  أنس يقوؿ(أَنَُّو قَالَ )

  :ا١تواضع، يقوؿ ابن مالك كغَته من ا١تواضع اليت ٬توز فيها تأنيث الفعل كتذكَته، كلو شرطاف
 أف يتقدـ الفعل على الفاعل. 

 كأف يكوف الفعل كما يقولوف مؤنث ٣تازم. 

العاقل كمؤنت : بعضهم قاؿ. ٍب عندىم تفاصيل طويلة ُب ا١تؤنث اجملازم، ما ضابطو، كما حده
كاجملازم الغَت العقل، . إذا كاف ا١تؤنث عاقل، من الذين يعقلوف كيدركوف، من اإلنس كاٞتن ك٨توىا. حقيقي

                                                 

. 6: ا١تائدة (1)
 . 22190: رقم حديث 248 ص/  5 ج مسنده ُب حنبل ابن (2)
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فيعٍت على . كحٌدىا بعضهم ْتدكد أخرل يعٍت كثَتة. فيدخل فيو البهائم كاٞتمادات كما يقولوف كغَتىا
مؤنث ٣تازم، كتقدـ الفعل على الفاعل " صبلة"ىنا يفيد التذكَت كالتأنيث؛ ألف كلمة  (حاف)كبلمهم 

 .حانت الصبلة: حاف الصبلة، أك تقوؿ: فيجوز أف تقوؿ
 ىذا موضع الشاىد أهنم ٓب يلتمسوا الوضوء إال ١تا (َحاَنْ  َصََلُة اْلَعْصِ  فَاْلَتَمَ  النَّاُس اْلَوُضوءَ )

 .حانت الصبلة فقط، ىذا موضع الشاىد للباب
 كاف ذلك ُب السوؽ، كىذا ما قلتو قبل قليل ُب ضبط االلتماس ما حده؟ ما كجدت (فَ َلْم َيِجُدوهُ )

 آخذ تاكسي بأربعُت لاير كأركح بئر ُب حي مادرم فُت كأْتث عن ا١تاء، كال (47:7)ماء ُب ىذا اٟتي، 
يعٍت ما ىو .. يعٍت يكفي ُب مطلق العادة البحث ُب حد متوسط ٯتكن البحث عنو بطريقة غَت شاقة كغَت

 حد االلتماس؟
بعض الفقهاء يشدد ُب ىذا تشدد كبَت، كيلزمك بأنك تذىب إٔب أماكن شىت كلو ُب يومُت حىت 

لكن تلتمسو ُب العادة ا١تضطردة بغَت مشقة زائدة، كال تقصَت ! تلقى ا١تاء على كده، خبلص مىت ٕتد ا١تاء؟
يعٍت يلحقك بو التبعة، فيما حولك، يعٍت سوؽ ا١تدينة ما ٯتكن أف يكوف حجمو ُب ذاؾ الوقت؟ يعٍت 

 .٤تدكد، كرٔتا ليس حولو آبار ٯتكن تيطلب بسرعة، أك تيقصد ٞتلب ا١تاء
﴿فَ َلْم َتِجُدوْا َماء : فإذا التيمس الناس ُب عادة قريبة مضطردة غَت شاقة، كٓب يوجد، تطبقوف اٟتكم

صلى اهلل عليو _ لكن ىنا ما طيبق اٟتكم؛ ألنو حصل إعجاز، كىو أف أكٌب للنيب  ﴾فَ تَ َ مَُّموْا َصِع داً  َ ّْ اً 
_ إناء صغَت بالكاد أدخل فيو النيب . ُب ماذا؟ بركية صغَتة فيها ماء، فوضع النيب ُب اإلناء يده_ كسلم 

عليو الصبلة _ يده ال يوضئ كال شخصان كاحدان، ففار ا١تاء من بُت أصابعو _ صلى اهلل عليو كسلم 
 .كأمر الناس أف يتوضؤكا منو_ كالسبلـ 

 ىنا حصل (فَ َ أَْيُ  اْلَماَء يَ ْنُ ُع ِمْ  َتْ ِ  َأَصاِبِعِو َحتَّى تَ َوضَُّئوا ِمْ  ِعْنِد آِخ ِِىمْ ) :يقوؿ أنس 
ىذه القصة حصلت قبل نزكؿ التيمم، حصلت قبل نزكؿ _ كىذا يرجحو أكثر العلماء _ كلعل . إعجاز

صلى اهلل _ التيمم، كلذلك احتاجوا إٔب اإلعجاز ىذا، كاحتاجوا إٔب ىذه اآلية العظيمة الباىرة من معجزاتو 
 ._ عليو كسلم

_ كحصل ىذا لو مراران، نبع ا١تاء من بُت أصابعو الشريفة حصل للنيب مراران، كما قاؿ القاضي عياض 
أهنا قضية تواترت، ُب اٟتديبية حصلت، كُب مواضع كثَتة حصلت، أنو يؤتى  لو " الشفاء"ُب _ رٛتو اهلل 

 .با١تاء، ماء قليل ما إف يضع يده فيو يفور
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أتى لبئر ُب أحد األسفار قد غار ماؤىا، ُب تبوؾ ُب أحداث تبوؾ، كاٞتمع من القـو عطشى، فنزع 
من العجائب كالعجائب كثَتة، بنو حنيفة ١تا تنبأ مسيلمة . سهمان من كنانتو كرماه ُب البئر ففاضت

الكذاب، جاؤكا لو قاؿ أنت جالس ىكذا، نيب على الفاضي يعٍت، ال عمره ا١تاء نبع من بُت أصابعك، كال 
يسمع أف ٤تمدان ينبع ا١تاء من ! عمرؾ سويت لنا شغلو  يعٍت تبيض الوجو، إيش الشغل ىذا، بس نيب كده؟

بُت أصابعو، قاؿ ما فيو مانع عندكم بئر ناشفة؟ قاؿ عندنا بئر فيها ماء قليل، بصق فيها نشفت، أدبرىا 
 .ا١تدبر ىذا، أعوذ باهلل

يقرأ على رأسو، .. يأتوف لو بصبياهنم ٯتسح رؤكسهم ٯتوت، اللي ٬تي لو جلطة، اللي ٬تي لو سكتة
. ىذا من بركاتك يعٍت، قتلك اهلل ال تز٘ب كال تتصدقي

فالشاىد احتاجوا ٢تذه . اللهم صلي كسلم على نبيك كرسولك ٤تمد كعلى آلو كصحبو أٚتعُت
ألف ىذا ىو .. اآلية؛ ألف التيمم ما نزؿ بعد، كإال ألمرىم باٟتكم الشرعي، كلو فعلوه أصبلن من غَت

 .ىذا فقو ىذا الباب، اقرأ ما بعده" ٓب ٕتدكا ماء فتيمموا صعيدا طيبا: "اٟتكم
 

ْنَسانِ   باب اْلَماِء الَِّذي يُ ْ َسُل ِبِو َشَعُ  اْْلِ
 

ْنَسانِ )   باب اْلَماِء الَِّذي يُ ْ َسُل ِبِو َشَعُ  اْْلِ
َها اْلُخُ وُا َواْلِ َ اُل َوُوْؤِر اْلِكََلِب َوَمَم َّْىا ِفي  وََكاَن َعطَاٌء َ  يَ َ ى ِبِو بَْأًوا َأْن يُ تََّخَذ ِمن ْ

  .اْلَمْسِجدِ 
ُ ُه يَ تَ َوضَّأُ ِبوِ ): َوقَاَل الزُّْىِ يُّ  . ِإَذا َوَلَغ ِفي ِإنَاٍء لَْ َ  َلُو َوُضوٌء َغ  ْ
َوَىَذا َماٌء َوِفي  {فَ َلْم َتِجُدوا َماًء فَ تَ َ مَُّموا}َىَذا اْلِ ْقُو ِبَعْ ِنِو يَ ُقوُل اللَُّو تَ َعاَلى ): َوقَاَل ُوْ َ انُ 

 .الن َّْ ِ  ِمْنُو َشْيٌء يَ تَ َوضَّأُ ِبِو َويَ تَ َ مَّمُ 
ثَ َنا ِإْوَ ائِ ُل َعْ  َعاِصٍم َعْ  اْبِ  ِو  ِيَ  قَاَل قُ ْلُ  ): قال ثَ َنا َماِلُك ْبُ  ِإْوَماِع َل قَاَل َحدَّ َحدَّ

َناُه ِمْ  ِقَ ِل أََنٍ  َأْو ِمْ  ِقَ ِل َأْىِل أََنٍ  فَ َقاَل  ِلَعِ  َدَة ِعْنَدنَا ِمْ  َشَعِ  النَِّ يّْ َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم َأَص  ْ
نْ َ ا َوَما ِف َها  .أَلَْن َتُكوَن ِعْنِدي َشَعَ ٌة ِمْنُو َأَحبُّ ِإَليَّ ِمْ  الدُّ
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ثَ َنا َع َّاٌد َعْ  اْبِ  َعْوٍن َعْ   ثَ َنا ُمَ مَُّد ْبُ  َعْ ِد ال َِّح ِم قَاَل َأْخ َ َ نَا َوِع ُد ْبُ  ُوَلْ َماَن قَاَل َحدَّ َحدَّ
اْبِ  ِو  ِيَ  َعْ  أََنٍ  رضي اهلل عنو َأنَّ َرُووَل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم َلمَّا َحَلَ  رَْأَوُو َكاَن أَبُو  َْلَ َة 

(. َأوََّل َمْ  َأَخَذ ِمْ  َشَع ِهِ 
ْنَسانِ ): يقوؿ اإلماـ البخارم رٛتو اهلل  ىذه الًتٚتة فقهيان (بَاُب اْلَماِء الَِّذي يُ ْ َسُل ِبِو َشَعُ  اْْلِ

فإننا مذىب أيب حنيفة أف . معقودة لبياف ما يسمى ْتكم ا١تاء ا١تستعمل، كا١تخالف ُب ذلك مذىب اٟتنفية
ْتيث . ا١تاء الذم استيعمل ُب طهارة، كرفع حدث كوضوء، أك غسل جنابة، أك ٨توه، إذا استيعمل تنجس
 .إذا كقع شيء من ىذا ا١تاء ا١تتوضأ بو، أك ا١تغتسل بو، كقع عليك أك على ثيابك، لزمك غسلها

ىل ا١تاء الذم استيعمل ُب الطهارة ينجس . ما يسمى مسألة ا١تاء ا١تستعمل مسألة فقهية مشهورة 
 .بعد االستعماؿ أـ ال يزاؿ ٭تفظ طهارتو األصلية؟ ىذا حكم ا١تسألة

اٞتمهور مذاىب فقهاء اٟتديث، كعليو األدلة أنو ال ينجس، كاألدلة ُب ذلك مستفيضة، كمذىب  
أيب حنيفة تنجيسو، كىذه الًتٚتة يعقدىا البخارم للرد على ا١تذىب كمن قاؿ بو؛ ألنو بالفعل أكالن فيو عسر 
شديد، أنو إذا حكمنا بنجاسة ا١تاء ا١تتوضأ بو، ىذه مشكلة كبَتة؛ ألنو ما يزاؿ اإلنساف يبقى فيو من أثر 

 (53:18)فإذا لـز أف يتطهر من ذلك، مشكلة كبَتة . الوضوء ُب شعره، كٟتيتو، كمغابن جسمو، كثيابو
إٔب .. إذا كاف ماء الوضوء الذم بقي ٧تس، تطهره ٔتاء آخر، ينجس تطهره ٔتاء آخر. على لغة الفبلسفة

  .مشكلة فيو عسر ال تأٌب الشريعة ٔتثل ىذا العسر أبدان ! مىت؟
كلذلك اٟتكم الصحيح الذم ال ينبغي العدكؿ عنو، كذكر البخارم أدلة ُب ذلك كسنذكر أيضان 

بقي ىل يصح التطهر بو . غَتىا، أف ا١تاء ا١تستعمل ُب الطهارة كضوءان أك غسبلن ال ينجس، ال ينجس
طاىر، كطهور، : لشخص آخر؟ أـ يكتفي بأنو طاىر فقط على التقسيم ا١تشهور للمياه كىي ثبلثة أقساـ

ماء طهور، كماء ٧تس، : ك٧تس؟ ألف الفقهاء عندىم تقسيمات للماء من جهتُت، بعضهم يقسمها قسمُت
 .كىو مذىب مالك كغَته

  ا١تاء الباقي على خلقتو األصلية، كالبحار، كاآلبار، كاألهنار، كأمثا٢تا، طاىرة ُب نفسها
كلو تغَت بعض أكصافها بطاىر، يبقى على . مطهرة ٬توز استخدامها للطهارة قوالن كاحدان 

  .أصلو، إال إذا تغَتت بنجس، كىذا قوؿ أقرب يعٍت للتطبيق

 كا١تاء اآلخر النجس، كىو ما تغَت أحد أكصافو بشرط أف يتغَت بنجاسة. 
. الطهور، كالطاىر، كالنجس: كالقوؿ الثالث تقسيمو إٔب ثبلثة أقساـ
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  كيعرفوف الطهور بأنو طاىر ُب نفسو مطهر لغَته، كالباقي على أصل خلقتو كٓب ٮتالطو شيء
 .من غَته كلو كاف طاىران، كمياه اآلبار، كاألهنار

 اللوف، كالطعم، كالرائحة، بطاىر كأف يتغَت بزعفراف، : كالطاىر ما تغَت أحد أكصافو الثبلثة
أك يتغَت مثبلن بطيب، أك يتغَت طعمو ٔتاء كرد مثبلن، أك يتغَت لونو بزعفراف، أك شيء من 

يبقى طاىران ْتيث إذا أصاب جسمك أك استخدمتو، ال يلزمك إزالتو، كلكن . ىذا القبيل
 .ال ٬توز تتوضأ بو على قوؿ

 كالنجس ما تغَتت أحد أكصافو الثبلثة بنجس. 
فنحن ىنا نقرر اآلف مسألة أف ا١تاء ا١تستخدـ ُب الطهارة نعم ىو باؽو على طهارتو خبلفان للحنفية، 

كما أصابك جسمك، أك ثوبك، أك غَتؾ منو، ال يلزمك غسلو؛ ألف ا١تاء ا١تستعمل ُب إزالة اٟتدث ُب 
ىل ٬توز استخدامو مرة أخرل إذا بقي بطهارة أخرل أـ ال ٬توز؟ . الطهارة على طهارتو

 :ىنا بالفعل يأٌب البحث كا٠تبلؼ، كيأٌب التقسيماف السابقاف

 فعلى التقسيم األكؿ ماداـ الباقي على خلقتو، كما تغَت، ٬توز كىو مذىب فقهاء اٟتديث. 

 ىذا التقسيم ا١تشهور، فهما . ماداـ حصل لو نوع من التغَت، ال ٬توز: كالقوؿ الثا٘ب
 .مسألتاف ال ٗتلط بينهما

القوؿ الثا٘ب بعد القوؿ بعدـ . تنجيس ماء مستعمل اٞتمهور على الطهارة خبلفان ١تذىب اٟتنفية
التنجيس، ىل ٬توز استخدامو لطهارة أك ال ٬توز؟ إف بقي على حالو كٓب يتغَت بنجاسة، نعم ٬توز كما ا١تانع 

 !من ذلك؟

كالبخارم يذكر ىنا ا١تاء الذم يغسل بو شعر . ىاتاف ٫تا مسألتا ما يسمى با١تاء ا١تستعمل 
ما المس ا١تسلم ُب الطهارة شعره أك يده، كذكر الشعر على كجو ا٠تصوص؛ .. اإلنساف، ما المس اإلنساف

كلبل ال؟ يعٍت ينشف إذا كاف الشعر كثَت رٔتا .. ألف الشعر ُب الغالب ىو الذم يبقى ا١تاء فيو بعد الفراغ من
فإذا مثبلن أحد ١تس شعرؾ، أك كضعت مثبلن شيء من مبلبسك على رأسك . ال ٬تف إال بعد ساعة

 كأصابو بلل الوضوء كالغسل، ىل يتنجس بذلك؟
اٞتواب قوالن كاحدان ال، كا٠تبلؼ مع اٟتنفية كالدليل عليهم، كليس معهم ُب ذلك دليل يعٍت إال 

 .قياسات عقلية، كليست موارد الشريعة ىنا قياسات عقلية مع كجود النصوص
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كاف ىناؾ حدث، فيك ٧تاسة، سواء . إذف عندىم ا١تسألة أصل ا١تسألة أف الطهارة رفع حدث
فماداـ أزا٢تا، انتقلت النجاسة إليو، ىكذا يفلسفوف ا١تسألة، كبالتإب صار . صغرل أك كربل، فا١تاء أزا٢تا

ىذه مشكلة كبَتة، كلو طيبق ىذا اٟتكم لوجدت فيو عسر شديد ال ٯتكن أف تأٌب الشريعة . ٧تسان ُب ذاتو
 .بعشر معشاره أبدان، ال ٯتكن تأٌب الشريعة بعشر معشاره

َها اْلُخُ وُا َواْلِ َ الُ ): ٍب أتى باآلثار ىذه، قاؿ  (ِبوِ ) ،(وََكاَن َعطَاٌء َ  يَ َ ى ِبِو بَْأًوا َأْن يُ تََّخَذ ِمن ْ
لق من شعور الناس ُب ا١تواسم، ُب اٟتج كأمثالو يقوؿ عطاء بن أيب رباح ا١تكي، . يعٍت الشعر، يعٍت ما ٭تي

كأنت تعرؼ اٟتباؿ تيلمس . إماـ اٟتـر ُب كقتو، ال بأس أف تيستفاد من ىذه الشعور ُب صنع اٟتباؿ كأمثا٢تا
يعٍت ىكذا مقصود استدالؿ البخارم، كعطاء يرل . كتيباشر، فلو كانت الشعور ٧تسة، ١تا يعٍت استخدمت

. ما يسقط من اإلنساف من شعره كأظفاره كأعضائو ليست ٧تسة، كىذا ىو الذم عليو اٞتماىَت كما قلنا
باب ا١تاء الذم يغسل بو شعر اإلنساف :  الواك عاطفة على أصل الًتٚتة، كالتقدير(َوُوْؤِر اْلِكََلبِ )

السُّيٍؤر با٢تمزة احملققة، كال ٬توز تسهيلها لذلك . كسؤر الكلب، أم ما حكم سؤر الكلب ك٦ترىا ُب ا١تسجد
السور ىو ما تسٌور الشيء . لو سهلتها كقلت سيور انقلب ا١تعٌت ٘تامان، راح ١تعٌت آخر السور ىو اٟتائط

 .كأحاط بو، كمنو السِّوار الذم يوضع ُب اليد ألنو ٭تيط هبا
أسأر . أما السؤر با٢تمز الواك ا١تهموزة فبل ٬توز التسهيل؛ ألهنا ستصبح كلمة أخرل، بقية الشيء

فإذا أكل آكل من إنساف أك دابة طعامان، . ٔتعٌت ترؾ، كييطلق ُب الغالب األعم على بقية الطعاـ كالشراب
كترؾ منو بقية، أك شرب ماءن أك شرابان، كترؾ منو بقية، ىذه البقية تسمى سؤران، بقية الطعاـ كالشراب، كإف 

 .كاف يطلق على بقية كل شيء، لكن ُب الغالب العاـ يطلق على بقية الطعاـ كالشراب
الكلب ٬تمع . قذر ك٧تس ُب نفس الوقت لعاب_ كسيأٌب لو باب بعد ىذا _ الكلب لعابو 

كصف النجاسة الشرعية، ٔتعٌت ٭تتاج إذا جاء لعابو على اٞتسد كالثوب كاإلناء يغسل؛ بل بغسل : كصفُت
كقذر أيضان خبيث، فيو أمراض، كلذلك جاء الشارع بغسلو غسبلن . سبعان إحداىن بالًتاب كما سيأٌب

مضاعفان سبع مرات، إحداىن أك أكالىن على اختبلؼ الركاية بالًتاب، فهو قذر ُب ذاتو كقذارة الكلب ُب 
 .نفسو، ك٧تس أيضان 

فإذا أكل الكلب من طعاـ، كترؾ لو سؤران، ىل سؤره الباقي ٧تس ْتيث يتنجس اإلناء أك ا١توضع 
الذم ىو فيو؟ أك إذا جاء الكلب، فشرب من إناء فيو ماء، كترؾ بقية، ىل ىذا ا١تاء انقلب ٧تسان لشرب 

 .الكلب منو كمبلمسة لسانو كلعابو لو أـ ال؟ ىذا مقصود الباب
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 . أم ما حكمو(َوُوْؤِر اْلِكََلبِ )
يلمِّح البخارم إٔب أثر ابن عمر أك حديث ابن عمر، كىو ُب الصحيح  (َوَمَم َّْىا ِفي اْلَمْسِجدِ )

 كال ييتبع (1 )((وتخ ج_ صلى اهلل عل و وولم _ كان  الكَلب تدخل مسجد الن ي )): كسيأٌب، يقوؿ
 .مواضعها

يعٍت ىي أبواب لكن ... ليست ٢تا_ صلى اهلل عليو كسلم _ كانت أبواب ا١تسجد ُب عهد النيب 
كانت رٔتا تأٌب الشاة فتدخل، يأٌب . مصاريع ما كانت تيغلق، الباب يعٍت ىكذا فتحة يدخل منها كٮترج

يأمر كال يتعاٗب ىو _ صلى اهلل عليو كسلم _ كما كاف النيب . الغريب فتدخل، فتأٌب الكبلب فتدخل
كأصحابو ال حراسة ا١تسجد كطردىا من الكبلب، كال تتبع مواضعها يعٍت اليت ىي فيها، كانبٌت على ىذه 

سنحررىا ُب ذلك . التفريق بُت جلد الكلب، كشعره، كسؤره، كلعابو_ سنحررىا ُب الدرس القادـ _ مسألة 
  .إف شاء اهلل تعأب ُب الدرس القادـ إف شاء اهلل تعأب

طيب، أنا أرل أف نتوقف ألف األذاف يقولوف سيؤذف اآلف، كسنحرر مسألة سؤر الكلب إف شاء اهلل 
 .مع الباب الذم بعده؛ ألف فيو تفاصيل أكثر عن أحكاـ الكلب من جهة لعابو، كبولو، كشعره، كجلده
، اللهم زدنا علمان، اللهم كفقنا ١تا ٖتبو كترضى، اللهم أ٢تمنا رشدنا، اللهم قنا شركر، كاٟتمد هلل

 .اللهم صلى كسلم على عبدؾ كرسولك ٤تمد كالسبلـ عليكم كرٛتة اهلل كبركاتو
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 . 1656: رقم حديث 539 ص/  4 ج صحيحو ُب حباف ابن (1)
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 الدرس الثاني عشر
 

بسم اهلل الرٛتن الرحيم، إف اٟتمد هلل ٨تمده كنستعينو كنستغفره، كنعوذ باهلل من شركر أنفسنا 
من يهده اهلل فبل مضل لو، كمن يضلل فبل ىادم لو، كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال . كسيئات أعمالنا

 .شريك لو، كأشهد أف نبينا ٤تمدان عبده كرسولو، كصلى اهلل عليو كعلى آلو كأصحابو كسلم تسليمان كثَتان 
 :أما بعد 

. كىذا الباب معقود لبياف حكم ا١تاء ا١تستعمل. ما زلنا ُب باب ا١تاء الذم ييغسل بو شعر اإلنساف
ا١تاء الذم يستعملو ا١تسلم ُب الطهارة، سواء الطهارة من اٟتدث األصغر الوضوء، أك الطهارة من اٟتدث 
األكرب الغيسل من جنابة أك ٨توه، ىل يصَت ا١تاء ا١تستعمل ٢تاتُت الطهارتُت ماءن ٧تسان أـ ال يزاؿ ٭تتفظ 

بطهارتو؟ 
فإف ٚتاىَت العلماء على . ىذا الباب معقود ٢تذه ا١تسألة، كا٠تبلؼ ُب ذلك قلنا مع مذىب اٟتنفية 

أف ا١تاء ا١تستعمل طاىر، إال ُب مذىب أيب حنيفة كأصحابو، فإهنم ينٌجسوف ا١تاء ا١تستعمل، كسيأٌب الكبلـ 
 .ُب ذلك إف شاء اهلل
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الكلب إذا أكل طعامان، أك . ٍب عطف البخارم على مسألة ا١تاء ا١تستعمل، مسألة سؤر الكلب 
كلب ُب ماء، ىل ينجس أك ال ينجس؟ كإذا ٧تس ىل ييستخدـ أـ ال يستخدـ؟ 

 ِفي َوَمَم َّْىا)عّل  العطف ىنا  (َوُوْؤِر اْلِكََلِب َوَمَم َّْىا ِفي اْلَمْسِجدِ ) :بعد ىذه الًتٚتة قاؿ 
 يريد البخارم أف يلفت النظر إٔب التفريق بُت حكم لعاب الكلب السائل من فمو، كحكم بقية (اْلَمْسِجدِ 

فإنا كإف قررنا على قوؿ أكثر العلماء أف لعاب . كالصواب التفريق كما سيأٌب تقريره. أجزائو، كقدميو كشعره
الكلب ٧تس، كُب معناه بولو كرجيعو؛ ألنو أغلظ، فبل يعٍت ذلك تنجيس بدنو كلو، كشعره كصوفو، ما ٬ترم 

كلذلك نفرؽ بُت اللعاب، ك٦تر الكلب ُب ا١تسجد، أك مبلمستو لئلنساف، أك سقوط شيء من . ىذا اجملرل
شعره ُب بقعة يراد الصبلة فيها، ٬تب أف نفرؽ بُت ذلك كما سنحرره عندما ندرس أحاديث ىذا الباب إف 

  .شاء اهلل تعأب
ُ ُه )): الزىرم قاؿ_ رٛتو اهلل _ ٍب نقل األثر عن الزىرم  ِإَذا َوَلَغ ِفي ِإنَاٍء لَْ َ  َلُو َوُضوٌء َغ  ْ

فَتل  ﴾فَ تَ َ مَُّموا َماءً  َتِجُدوا فَ َلمْ ﴿: الزىرم يرل إعماؿ عمـو قولو تعأب.  ىذا من فقو الزىرم((يَ تَ َوضَّأُ ِبوِ 
أف كجود ماء كلب فيو الكلب، كلو حىت قررنا ٧تاستو، ييستعمل أكٔب عنده من التيمم؛ ألنو اٝتو ماء، كاآلية 

، خصوصان اٟتديث الوارد ُب تنجيس لعاب  ﴾َماءً  َتِجُدوا فَ َلمْ ﴿: نصت فقالت فَتل إعماؿ العمـو
إذا ولغ الكلب في إناء )): _صلى اهلل عليو كسلم _ الكلب، كىو الذم سيأٌب ذكره، كىو قوؿ النيب 

 . سيأٌب ٖتريره، كىو بعد ىذا الباب إف شاء اهلل تعأب(1)((أحدكم ف  سلو و عاً 
ىذا ا٠تاص ٓب يرد للزىرم، كٓب يػيرى من طريقو، فما كجد إال إعماؿ عمـو اآلية، كلذلك أثٌت عليو 

 . ؛ ألف األصل إعماؿ النص العاـ حىت يرد ا٠تاص"ىذا الفقو بعينو: "سفياف الثورم عندما قاؿ

كىذا ا١تاء موجود، كلو كلب فيو الكلب، خصوصان كأف  ﴾فَ تَ َ مَُّموا َماءً  َتِجُدوا فَ َلمْ ﴿: اآلية اشًتطت
تنجيس ا١تاء الذم كلب فيو الكلب، ليس ٤تل إٚتاع حىت، فيو خبلؼ سيأٌب ذكره، كإف كاف ا٠تبلؼ 

 .خبلؼ ضعيف كالقوؿ بنجاستو كما سيأٌب

 إال ﴾َماءً  َتِجُدوا فَ َلمْ ﴿:  كمع أف سفياف الثورم أثٌت على فقو الزىرم ألنو أعمل عمـو قولو تعأب
، يعٍت ألنو كوف الكلب كلب فيو، كالنجاسة ٤تتملة أك كاقعة فعبلن، كىذا "كُب النفس منو شيء: "أنو قاؿ

فلو عدؿ إٔب التيمم، أك يتوضأ بو كيتيمم، يعٍت ٬تمع بُت الوضوء كالتيمم، يزكؿ ما . ٬تعل ُب النفس حرج
 .ُب نفسو كما أفىت بو سفياف بعد الثناء على فقو الزىرم

                                                 

. 10225ح 480ص/2ج:أٛتد مسند (1)
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ٚتاىَت العلماء خالفوا ىذين اإلمامُت، خالفوا الزىرم، كخالفوا سفياف، كقضوا بنجاسة ا١تاء الذم 
فإذا كلب الكلب ُب ماء، أك ٨توه، تنجس عند ٚتاىَت العلماء خبلفان ٢تذين اإلمامُت . يلغو فيو الكلب
 .كما سيأٌب ((إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم)): كعليو اٟتديث. الزىرم كسفياف

فإذا حصل ذلك يًتؾ ىذا ا١تاء؛ ألنو كجود ماء ٧تس كفقده، كال معٌت للوضوء ٔتاء ٧تس إذا قررنا 
 . فوجود ا١تاء النجس كعدـ ا١تاء، ييعدؿ إٔب التيمم مباشرة. ٧تاستو

تاج إليو ألمر ما، كسيأٌب ذكره ُب بعض  كىذا ا١تاء الذم كلب فيو الكلب، إما أف يراؽ إذا ٓب يكن ٭تي
كإما أف ييبقى إذا كاف ىناؾ أمر ضركرم، كأف يكوف ُب مفازة كليس لو ماء . (1 )((فل  قو)): ألفاظ اٟتديث

 كقد تقوؿ كيف ٘تنع من الوضوء بو كتسمح بشربو؟. غَته، فرٔتا ٭تتاجو للشرب

ككما . ا١تاء يسمح بشربو للضركرة القصول كما ٝتح بأكل ا١تيتة، كىي أشد ٧تاسة من لعاب الكلب
أليس كذلك؟ اآلية حٌرمت أكل الدـ، كا١تيتة، كٟتم ا٠تنزير، . أيذف بأكل ٟتم ا٠تنزير عند الضركرة القصول

 .(2)﴿َفَمِ  اْضطُ َّ ِفي َمْخَمَصٍة﴾: كاستثنت حالة

كذلك إذا كاف اإلنساف ُب مفازة، أك صحراء، كليس معو إال ىذا ا١تاء الذم كلب فيو الكلب ال 
فإذا عطش يشربو كلو كاف ٧تسان قياسان على ا١تيتة، كٟتم ا٠تنزير، كالدـ، مع . يرقو، رٔتا يعطش عطشان شديدان 

 .أف ا٠تنزير ٟتمو قذر ك٧تس، كا١تيتة كذلك لكن للضركرة

أعطانا مصدران آخر للتطهر كىو التيمم، ككجود ا١تاء _ عز كجل _ فنفرؽ بُت التوضؤ بو ألف اهلل 
أما إذا احتجتو لشرب . ىل ترقو؟ نعم إذا ٓب تكن ٖتتاج إليو لشرب. النجس كعدمو تًتكو كتعدؿ إٔب التيمم

ُب مفازة، أك ُب مكاف ليس فيو ماء إال ىذا، فتحفظو ألف إبقاء اٟتياة أكٔب من يعٍت استخداـ أك التحرر 
 . لشرب ماء ٧تس قياسان على ا١تيتة كا٠تنزير، فافهموا ىذا

ثَ َنا َماِلُك ْبُ  ِإْوَماِع لَ ): ٍب أكرد البخارم حديثُت قاؿ  مالك بن إٝتاعيل بن درىم أبو غساف (َحدَّ
 . النهدم إماـ حافظ

ثَ َنا ِإْوَ ائِ لُ )  .  إسرائيل بن يونس بن أيب إسحاؽ السبيعي(َحدَّ

 عاصم ىذا ىو  ابن سليماف األحوؿ ا١تلقب باألحوؿ، كنيتو أبو عبد الرٛتن توُب (َعْ  َعاِصمٍ )
(142 .) 

                                                 

. 279ح 234ص/1ج:مسلم صحيح (1)
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 .  التابعي ٤تمد بن سَتين(َعْ  اْبِ  ِو  ِي َ )

 بفتح العُت كىو الوحيد ُب الرجاؿ الستة الذم ييقرأ ىكذا عىبيدىة، كبقية ىذا (قَاَل قُ ْلُ  ِلَعِ  َدةَ )
يرىادم، من قبيلة مراد، يكٌت أبا عمرك الكوُب، ىذا من . الرسم تقرأ عيبىيدة

كىو عىًبيدة بن عمرك السٍَّلما٘ب ا١ت
_ صلى اهلل عليو كسلم _ قبل كفاة النيب _ صلى اهلل عليو كسلم _ أسلم ُب حياة النيب . ا١تخضرمُت

بسنتُت، كٓب يره فعٌد من ا١تخضرمُت من طبقة كبار التابعُت، كالٌه عليه القضاء ُب الكوفة، كاف يلقب 
ككاف رٔتا خالف عليان، علي بن أيب طالب أحد الراشدين األربع، رٔتا خالفو ُب مسائل كيرجع . بقاضي علي

فيو خبلؼ كبَت ُب سنة كفاتو من ...توُب ىذا الرجل ا١تبارؾ سنة. علي لقولو، ٞتبللتو، كإمامتو، كرفعة مقامو
 . من ا٢تجرة (67)كالصوب أنو توُب سبعة كستُت  (74)إٔب أربعة كسبعُت  (68)ٙتانية كستُت 

َناُه ِمْ  ِقَ ِل أََنٍ  َأْو ) :ابن سَتين يقوؿ لعبيدة ِعْنَدنَا ِمْ  َشَعِ  النَِّ يّْ َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم َأَص  ْ
 كسبب ذلك أف النيب ١تا حلق شعره ُب حجة الوداع، أعطى نصفو لطلحة ليقسمو ُب (ِمْ  ِقَ ِل َأْىِل أََن ٍ 

الناس، كأعطى النصف اآلخر لو ليخص بو أبو طلحة األنصارم، أعطاه بقية النصف اآلخر كاحتفظ بو أبو 
كأـ سليم ىي أـ أنس، كلذلك صار ىذا الشعر إٔب أنس كآؿ بيتو من بعده، ٍب . طلحة عند زكجتو أـ سيلىٍيم

 .صار حملمد بن سَتين شيء منو؛ ألف ابن سَتين من موإب أنس بن مالك

نْ َ ا َوَما ِف َها): كقىاؿ عبيدة ٍب ركل اٟتديث الذم  (أَلَْن َتُكوَن ِعْنِدي َشَعَ ٌة ِمْنُو َأَحبُّ ِإَليَّ ِمْ  الدُّ
ثَ َنا ُمَ مَُّد ْبُ  َعْ ِد ال َِّح مِ ): بعده ُب نفس ا١تعٌت ُب قسم الشعر أليب طلحة فقاؿ ىو اٟتافظ ا١تشهور  (َحدَّ

 . بصاعقة

 . ىو أبو عثماف الوىاًسطي الضىيبِّ (قَاَل َأْخ َ َ نَا َوِع ُد ْبُ  ُوَلْ َمانَ )

ثَ َنا َع َّادٌ ) ىىلَّب بن أيب صيٍفرة، القائد ا١تشهور(َحدَّ ًبيب بن آبى ي .  عىبَّاد ىذا ىو عىبَّاد بن عىبَّاد بن حى
فيو قائد مشهور أمَت اٝتو  ا١تهلب بن أيب صفرة، شارؾ ُب فتوحات ا١تشرؽ، من ذريتو ىذا الرجل؛ لذلك 

 (.180)توُب ىذا ا١تهليب سنة مائة كٙتانُت . يقاؿ ُب نسبو ا١تهليب، نسبة إٔب ا١تهلب بن أيب صفرة

 .  ىو عبد اهلل بن عوف البصرم أحد فضبلء التابعُت(َعْ  اْبِ  َعْونٍ ): قاؿ

 (َلمَّا َحَلَ  الن ي َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم رَْأَوُو َكاَن أَبُو  َْلَ ةَ : َعْ  اْبِ  ِو  ِيَ  َعْ  أََنٍ  َأنَّ قال)
 .(َأوََّل َمْ  َأَخَذ ِمْ  َشَع ِهِ ). األنصارم زيد بن خالد

 :ىذاف اٟتديثاف يؤسساف ١تسألتُت
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_        قد تكوف عقائدية رٔتا نوعان ما، ىي جواز بل استحباب التربؾ بآثار النيب :  ا١تسألة األكٔب
كنضبط ا١تتصلة بأهنا ما كاف من جسده، أك بشرتو، أك شعره، . ا١تتصلة كا١تنفصلة_ صلى اهلل عليو كسلم 

صلى اهلل _ كا١تنفصلة نضبطها بأهنا أشياء باشرىا النيب . فانفصل عنو كشعره كعرقو، كما ٬ترم ىذا اجملرل
كاستخدمها كقدحو، كإنائو الذم يشرب فيو، كثوبو، كسيفو، كخا٘تو، كحذائو، كما ٬ترم ىذا _ عليو كسلم 

 .اجملرل

ا١تتصلة مرة أخرل ضبط ىذه ا١تسألة مهم جدان، ا١تتصلة ما كاف من أجزائو فانفصل عنو، كالشعر، 
أبو طلحة احتفظ بو ُب بيتو، كصار إٔب أنس، كصار . قاؿ كزعو ُب الناس.. الشعر كما كزعو على. كالعرؽ

كعرقو كانت أـ حىرىاـ بنت ًمٍلحىاف ٕتمع . البن سَتين، كصار حىت كصل إٔب طبقة اإلماـ أٛتد كمن معو
ُب بيتها كدارىا، ككاف يعرؽ، ككاف رجبلن كثَت العرؽ _ صلى اهلل عليو كسلم _ عرقو، كاف يقيل عندىا النيب 

 .فكانت ٕتمعو ُب خرقة. كما ذيكر ُب مشائلو الشريفة_ عليو الصبلة كالسبلـ _ 

كقد عقد اإلماـ البخارم . أما ا١تنفصلة فضبطها ما استخدمو من األكا٘ب، كاألثاث، كاٟتذاء، كا٠تاًب
، عند "اٞتهاد"ُب ىذه ا١تسألة ترٚتة مهمة جدان، الـز تراجعوهنا الليلة إف شاء اهلل، ٕتدكهنا ُب آخر كتاب 

باب ما ذكر من ًدرٍع النيب صلى اهلل عليو كسلم : "، ٕتدكف ىذا الباب يقوؿ البخارم"باب فرض ا٠تمس"
، "كعصاه، كسيفو، كقدحو، كخا٘تو، كشعره، كآنيتو، كنعلو كما كاف أصحابو_ درعو الذم كاف يلبسو _ 

ىذه ترٚتة كاملة، " كما كاف أصحابو كغَتىم يتربكوف بو بعد كفاتو. "ىذا برضو ُب الًتٚتة ُب كبلـ البخارم
، ُب أبواب فرض ا٠تمس، تراجعوهنا، كذكر ُب الباب أحاديث ُب ىذا "كتاب اٞتهاد"قرأهتا لكم ُب آخر 

 .ا١تعٌت
باب "، "االعتصاـ بالكتاب كالسنة"كترٚتة أخرل أيضان مهمة ُب الصحيح أيضان ٕتدكهنا ُب كتاب 

ذكر النيب صلى اهلل عليو كسلم كحضو على اتفاؽ أىل العلم، كما اجتمع عليو اٟترماف مكة كا١تدينة كما 
كاف هبما من مشاىد النيب صلى اهلل عليو كسلم كا١تهاجرين كاألنصار كمصلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 

ىذه ترٚتة أخرل ُب االعتصاـ تراجعوهنا، يقرر هبذه " كا١تنرب كالقرب_ يعٍت ا١تواضع اليت صلى فيها _ كسلم 
ا١تتصلة كا١تنفصلة على الضابط _ صلى اهلل عليو كسلم _ ا١تسألة جواز؛ بل استحباب التربؾ بآثار النيب 

تاط ُب ىذا الباب من مسألتُت  . الذم قررناه ُب ا١تتصلة كا١تنفصلة، لكن ٭تي

عليو ُب ىذا الباب مطلقان، كال من _ صلى اهلل عليو كسلم _ ال يقاس غَت النيب : ا١تسألة األكٔب
_ صلى اهلل عليو كسلم _ ىذا باب خاص بالنيب . الصحابة، كال من العلماء، كال من الشهداء، كال غَتىم

 . حكر عليو ال يقاس غَته عليو مهما شرؼ مقامو، كبلب من الصبلح ما بلب
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فما ييذكر ُب بعض الشركح تعليقان على بعض ىذه األحاديث، يقوؿ أكالن فيو جواز التربؾ بآثار 
_ باب التعبدية ىذه ال قياس فيها، ىذا خاص بالنيب . الصاٟتُت، ىذا ٪تنعو، كنرده، كىذا باب ال قياس فيو

ليس غَته مثلو فيو؛ ألننا لو جٌوزنا يعٍت توسيع دائرة ىذا الباب، فيعٍت ييتربؾ بآثار _ صلى اهلل عليو كسلم 
يلزمنا من ذلك مفسدتاف _ صلى اهلل عليو كسلم _ كما ييتربؾ بآثاره _ صلى اهلل عليو كسلم _ غَت النيب 
 :عظيمتاف

عليو _ فييجعل ُب مقامو، كمصافو _ صلى اهلل عليو كسلم _ أف ييرفع غَت النيب : ا١تفسدة األكٔب
كىذا فيو طبعان من إعطاء بعض ا٠تلق ما ليس لو من ا١تقامات الشريفة، كمقاـ النبوة _ الصبلة كالسبلـ 

 ._عليو الصبلة كالسبلـ _ كالرسالة، كىو قد خيتم كأيقفل بو 

فييجعل كغَته ٦تن يسمى رٔتا _ صلى اهلل عليو كسلم _ خفض مقاـ النيب : كا١تفسدة الثانية
_ كىذا أيضان فيو من قدح ُب مقامو . صاٟتُت، كقد ال يكونوا ال صاٟتُت أك غَت صاٟتُت، اهلل أعلم بذلك

صلى _ فهذا الباب مغلق، حكر خاص بالنيب . كٗتفيضو، كتنزيهو، فيجعل كغَته_ صلى اهلل عليو كسلم 
ذىر منها_ اهلل عليو كسلم   .ىذه ا١تسألة األكٔب اللي ٭تي

إذا قررنا جواز التربؾ بآثاره، ٭تتاج ذلك إٔب إثبات كبرىاف أف ىذا من آثاره، ألف : ا١تسألة الثانية
من أين _ صلى اهلل عليو كسلم _ باب االدعاء، لو جاء كاحد اآلف جاب لك شعر، قاؿ من شعر النيب 

 .لك ذلك؟ من أين لك ذلك؟ فتحتاج إٔب إثبات، كاإلثبات ٭تتاج إٔب سند متصل

من قبل أىل ): قاؿ. ذكر من أين جاءه...شوؼ ابن سَتين ماذا يقوؿ؟ يقوؿ عندنا شيء من شعر
أـ سليم أتاىا من قبل زكجها أيب . كعرفنا أنس من أين جاءه الشعر، من قبل أمو أـ سليم (أنس بن مالك

كلذلك آخر من . سند كالشمس_ صلى اهلل عليو كسلم _ طلحة، أيب طلحة حصل عليو مباشرة من النيب 
_ عليو الصبلة كالسبلـ _ خاصة شعره _ صلى اهلل عليو كسلم _ بلغنا أنو صار إليو شيء من آثار النيب 

 ._رٛتو اهلل _ بإسناد يثبت، اإلماـ أٛتد 

توُب، أنو صار   (241)كاإلماـ أٛتد توُب ُب منتصف القرف الثالث ا٢تجرم مائتُت ككاحد كأربعُت 
شعر ١تا جلد ُب الفتنة : فقاؿ. إليو شيء أيضان من قبل بعض كلد أنس، ذكر من أين جاءه اإلماـ أٛتد

_ فلما يعٍت سئل . يصره معو ُب ثوبو_ صلى اهلل عليو كسلم _ ا١تشهورة، ككاف معو شيء من شعر النيب 
صار إلينا من قبل بعض كلد أنس _ صلى اهلل عليو كسلم _ قاؿ ىذا شيء من شعر النيب _ رٛتو اهلل 

ىذا أقدـ يعٍت من ثبت ُب الكتب اآلثار أنو بلغو شيء من آثار النيب . الشاىد ىنا ذكر من أين صار إليو
كبعد ذلك تراخى الزماف، كانقطع ما ٯتكن أف ييعرؼ بسند صحيح، أنو يعٍت من _ صلى اهلل عليو كسلم _ 
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كىذا ىو منزع من أغلق ىذا الباب، ىذا منزعو، من منع كقاؿ التربؾ _ صلى اهلل عليو كسلم _ آثار النيب 
ىذه ا١تسألة مقررة كعرفناىا اآلف ُب ىذا اٟتديث، . باآلثار يعٍت ليس لو كجود؛ ألنو ال إلغاء ألصل ا١تسألة

 .كاألبواب كالًتاجم، لكن لعدـ كجود شيء من آثاره، سواء متصل أك منفصل يثبت

كل من شاء ٬تيب لك خشبة يقوؿ لك .. فإغبلؽ ىذا الباب اآلف كقبل اآلف، سٌد لكل من يدعي
من أين لك ىذا؟ أليس كذلك؟ كال يأتيك بقطاية أك شعر، _ صلى اهلل عليو كسلم _ ىذه عصا النيب 

من أين لك ىذا؟ ادعاء صريح، تراخى الزماف كال يوجد شيء من سنُت خلت، من . يقوؿ ىذا شعر النيب
 .ال ا١تتصلة ال ا١تنفصلة_ صلى اهلل عليو كسلم _ قركف يوصف أنو من آثار النيب 

كاإلماـ أٛتد . _رٛتو اهلل _ كقلت لكم أف آخر من ثبت أنو بلغو شيء من ذلك، اإلماـ أٛتد 
.  سنة كزيادة1200ىجرية بينك كبينو  (241)توُب ُب منتصف القرف الثالث مائتُت ككاحد كأربعُت 

ال يقاس عليو ُب التربؾ ُب ىذه األشياء، ال _ صلى اهلل عليو كسلم _ كبالتإب ماداـ قررنا أف غَت النيب 
_ صلى اهلل عليو كسلم _ صاٟتُت، كال غَت صاٟتُت، كال أحد ُب ىذا الباب، ما فيو قياس، كآثار النيب 

تراخى هبا الزماف، كال يثبت شيء بلب من ىم قبلنا حىت بأزماف ُب ذلك، فبالتإب تيقرر ىذه ا١تسألة تقريران، 
 .ىذا ما ٯتكن أف يقاؿ ُب ىذا األمر األكؿ. يعٍت قد يكوف رٔتا يعٍت نظريان أكثر منو عمليان 

مسألتنا طهارة ا١تاء . األمر الثا٘ب فيما يتعلق هبذين البابُت، ما يعٍت يدؿ على أصل ا١تسألة
كحديث عبيدة .. أليس كذلك؟ ما كجو الداللة بُت ىذه األحاديث، حديث أنس ُب قصة. ا١تستعمل

ما كجو االستدالؿ بو؟ ١تاذا أكردىا البخارم ليستدؿ هبا _ صلى اهلل عليو كسلم _ السلما٘ب ُب شعر النيب 
 على أف ا١تاء ا١تستعمل ُب الطهارة طاىر؟

قسم شعره، كتناقلو الناس، دٌؿ على أف شعر _ صلى اهلل عليو كسلم _ ١تا النيب . استدالؿ كاضح
. ْتاؿ، كبالتإب ما المسو ُب طهاره ُب كضوء أك غسل طاىر كذلك (19:20 )٧تساإلنساف ىو غَت  

_ صلى اهلل عليو كسلم _ لكن االستدالؿ هبذين اٟتديثُت فيهما نظر؛ ألف ىذا قلنا اآلف الكبلـ عن النيب 
ُب آثاره خاص بو، أليس كذلك؟ خصوصية كاردة فيو، جاز التربؾ بو، كتوزيعو ُب الناس على شعرة كشعرة، 

شعرة كاحدة أحب إٕب من ): كبقوؿ عبيد السلما٘ب. كشعرتُت كشعرتُت، كحٌصلوه، كتداكلوه، كفرحوا بو
عل غَته مثلو ُب أصل ا١تسألة، كىو _ عليو الصبلة كالسبلـ _ خاص بو  (الدنيا كما فيها فكيف ٬تي

 . االستدالؿ بالطهارة؟ ا١تنازع ُب االستدالؿ، ا١تنازع ُب طهارة ا١تاء ا١تستعمل قد يرد بذلك

كالنيب ال يقاس عليو، كبالتإب ييفقد _ صلى اهلل عليو كسلم _ اٟتنفية قد يقولوف ىذا خاص بالنيب 
كلذلك تعجب بعض . ىذا االستدالؿ هبذه األحاديث على طهارة ا١تاء ا١تستعمل ككذا، كىذا اإليراد لو كجو



 

 237 

كتاب الوضوء                                                                                                _ شرح صحيح البخاري
 الدروس كاملة

كيف يستدؿ ٔتثل ىذين اٟتديثُت على طهارة ا١تاء _ رٛتو اهلل _ العلماء أك كثَت منهم من البخارم 
ا١تستعمل، كىناؾ من األحاديث ما أخرجو ىو ُب مواضع أخرل يدؿ على ا١تقصود من طرؼ أكضح 

 .بكثَت

قال الن ي صلى اهلل عل و وولم )): من أكضحها كأشهرىا، حديث عبد اهلل بن عمرك بن العاص
و دخل عل كم م  باب المسجد رجل م  أىل الجنة، فدخل رجل فجأة تقط  ل  تو وشع ه م  ماء 

 . اٟتديث ا١تشهور ا١تعركؼ((الوضوء
١تا ذىب بات عنده عبد اهلل بن عمرك، كينظر ماذا يعمل؛ ألنو بيٌشر يقاؿ من أىل اٞتنة، كتقطر 

لو كاف ا١تاء ا١تستعمل ٧تسان، لكاف ىذا ا١تتقاطر ينجس ا١تبلبس، ينجس . ٟتيتو كشعره من ماء الوضوء
_ صلى اهلل عليو كسلم _ التوب إذا ١تسو أليس كذلك؟ كالرجل دخل ا١تسجد ليصلي، كُب ٤تضر النيب 

فدؿ على أف ا١تاء ا١تستعمل طاىر قوالن كاحدان على ىذا اٟتديث، . كمبشر باٞتنة، كٓب يؤمر بشيء غَت ذلك
 .الحتماؿ ا٠تصوصية ُب أحاديث قسمة شعره ُب أيب طلحة كغَته

صلى اهلل عليو _ كإف كاف اعترب بعضهم أف البخارم بأف األصل ُب األمور الفقهية االقتداء بالنيب 
كا٠تصوصية إ٪تا ىي ُب باب التربؾ، ال ُب باب الطهارة، فيستقيم للبخارم بالتإب استداللو هبذين _ كسلم 

 .اقرأ. اٟتديثُت ُب طهارة ا١تاء ا١تستعمل
 

ًعا  باٌب ِإَذا َشِ َب اْلَكْلُب ِفي ِإنَاِء َأَحدُِكْم فَ ْل َ ْ ِسْلُو َو  ْ
 

 

 . بسم اهلل الرٛتن الرحيم، اٟتمد هلل رب العا١تُت، كالصبلة كالسبلـ على أشرؼ األنبياء كا١ترسلُت

بػٍعنا: قاؿ ا١تصنف رٛتو اهلل  بابه ًإذىا شىًربى اٍلكىٍلبي ُب ًإنىاًء أىحىدًكيٍم فػىٍليػىٍغًسٍلوي سى
 
ثَ َنا َعْ ُد اللَِّو ْبُ  يُوُوَف َعْ  َماِلٍك َعْ  أَِبي الزّْنَاِد َعْ  اأْلَْعَ ِج َعْ  أَِبي ُىَ يْ َ َة رضي اهلل ) :قال َحدَّ
ِإنَّ َرُووَل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو وعلى آلو وَولََّم قَاَل ِإَذا َشِ َب اْلَكْلُب ِفي ِإنَاِء َأَحدُِكْم :عنَو قال

ًعا  فَ ْل َ ْ ِسْلُو َو  ْ
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ثَ َنا َعْ ُد ال َّْحَمِ  ْبُ  َعْ ِد اللَِّو ْبِ  ِديَناٍر قَاَل ) :قال ثَ َنا ِإْوَ اُق َأْخ َ َ نَا َعْ ُد الصََّمِد َحدَّ َحدَّ
َوِمْعُ  أَِبي َعْ  أَِبي َصاِلٍح َعْ  أَِبي ُىَ يْ َ َة رضي اهلل عنو َعْ  النَِّ يّْ َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوعلى آلو وَولََّم َأنَّ 
رَُجًَل رََأى َكْلً ا يَْأُكُل الث ََّ ى ِمْ  اْلَعَطِش فََأَخَذ ال َُّجُل ُخ َُّو َفَجَعَل يَ ْ ِ ُف َلُو ِبِو َحتَّى َأْرَواُه َفَلَكَ  اللَُّو َلُو 

 . (فََأْدَخَلُو اْلَجنَّةَ 
 .نقرر اآلف شيئان ٍب نكمل القراءة

ًعا): يقوؿ كما ٝتعتم القراءة  ىذه الًتٚتة (باٌب ِإَذا َشِ َب اْلَكْلُب ِفي ِإنَاِء َأَحدُِكْم فَ ْل َ ْ ِسْلُو َو  ْ
. ساقطة من ٚتيع نسخ الصحيح ا١تعتمدة، كٓب يذكرىا أحد إال ُب نسخة اٟتافظ ىبة اهلل بن عساكر فقط

أما بقية النسخ كىي كثَتة جدان ال توجد فيها ىذه الًتٚتة، فالصواب إسقاطها، فضبِّبوا عليها؛ ألف ال مكاف 
كنسخة ابن عساكر نسخة متأخرة، ىي آخر النسخ كالنسخ اليت عليها االعتماد كما قررنا ُب . ٢تا ىنا

ا١تقدمات ىي نسخة أيب ذر ا٢تىرىكم، كنسخة األصيلي، ككرٯتة، كالكيٍشميهىٍت، كالنسفي، كأمثا٢تم، كالبػىٍزدىكم، 
ىذه النسخ ال توجد فيها ىذه الًتٚتة، كبالتإب إدخاؿ ىذه الًتٚتة يعٍت ال مكاف ٢تا إال ُب نسخة ابن 

عساكر، كلذلك اٟتافظ شرؼ الدين اليونيٍت أخرجها من نسختو، ككضعها ُب حواشي النسخة، كأنو ما 
كاٟتافظ اليونيٍت ٚتع نسخ الصحيح كلها، فلم ٬تدىا إال . ارتضاىا ألنو كجدىا خالية النسج ٚتيعها منو

عند ابن عساكر، فخٌرجها من الصحيح، كجعلها ُب ا٢تامش، كرمز إٔب أنو انفرد هبا ابن عساكر، فالصواب 
 . إسقاطها

ثَ َنا َعْ ُد اللَِّو ْبُ  يُوُوفَ ): ٍب قاؿ ذكر  . ىو التنيسي(َحدَّ

ِإنَّ َرُووَل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم : َعْ  َماِلٍك َعْ  أَِبي الزّْنَاِد َعْ  اأْلَْعَ ِج َعْ  أَِبي ُىَ يْ َ َة قال)
كذا ىو ُب موطأ مالك؛ ألف اٟتديث بركاية مالك كما ٝتعتم، كىو ُب  (ِإَذا َشِ بَ ): قولو. (قَاَل ِإَذا َشِ بَ 
 .(1 )((إذا ش ب))ا١توطأ كذلك 

 ((إذا ولغ)): كا١تشهور ُب ركاية اٟتديث عن أيب ىريرة، من ٚتيع الطرؽ األخرل خبل ركاية مالك
 كىل ىناؾ فرؽ ُب ا١تعٌت؟ كبالتإب ىل ((إذا ش ب)): فتكوف ركاية مالك ْتديث أيب ىريرة انفردت بلفظة

 .الشرب أخص من الولوغ. ؟ اٞتواب نعم((ش ب)) ك((ولغ)) ىناؾ حكم بُت

: يشًتط ُب اللغة ىذين الشرطُت. الولوغ لغة ىو أف يدخل لسانو ُب السائل كماء، كلنب، ك٭تركو
كبالتإب إذا كاف لفظة . إدخاؿ اللساف ُب السائل كا١تاء أك اللنب، كٖتريكو شرب أـ ٓب يشرب، يسمى كلب

                                                 

 ".  35 "اإلناء ُب الكلب كلوغ باب: الطهارة كتاب": 1/34 "مالك أخرجو (1)
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لكن .  ييطبق ىذا اٟتكم جملرد إدخاؿ الكلب لسانو ُب ا١تاء كٖتريكو بو، كلو ٓب يشرب((إذا ولغ)): اٟتديث
 . الشرب كما تعرفوف أف يبتلع ا١تاء كيزدرده((إذا ش ب)) :على لفظة

طريقة شربو للماء ىو أف يغفق ا١تاء بلسانو، يدخل لسانو ُب ا١تاء، ٍب _ أكرمكم اهلل _ كالكلب 
 .ٯتص لسانو كيشرب على دفعات متتابعة كالقط ك٨توه، ال ٯتص ا١تاء كبقية الدكاب، فهذه طريقة اشربو

ٔتجرد إدخاؿ الكلب لسانو ُب ا١تاء .  الفرؽ بُت الولوغ الشرب، أف الشرب أخص، كالولوغ أعم
فإذا كاف شرب، يشًتط أف يكوف يشرب بالفعل كأف يبتلع ا١تاء، . كٖتريكو يسمى كلب، كبالتإب يطبق اٟتكم

 .كبالتإب افًتؽ ا١تعٌت من جهة اللغة كافًتؽ ا١تعٌت من جهة أيضان اٟتكم

على أنو ثبت . ((إذا ش ب)) إال ركاية مالك ((إذا ولغ)): كأشهر الركايات كأكثرىا عن أيب ىريرة
 . لكن خارج ا١توطأ((إذا ولغ)): عن مالك نفسو لفظة

ُب سننو أخرج اٟتديث ىذا من طريق مالك، طريق رىٍكح بن عيبىادىة، عن _ رٛتو اهلل _ فابن ماجة 
 فثبتت ركاية الولوغ حىت عند ((إذا ولغ)) :إٔب أيب ىريرة قاؿ.. مالك إٔب أيب ىريرة ال أذكر بقية السند

إف  (364)تراجعوف لفظة ابن ماجة ُب سننو ُب كتاب الطهارة، كىي ٖتمل رقم . مالك، لكن خارج ا١توطأ
 . أردًب

فبمجرد علمك بأف الكلب أدخل لسانو ُب . إذف نبقى على لفظة الولوغ ألهنا ىي األشهر كاألكثر
 .  ا١تاء، كحركو كلو ٖتريكان يسَتان، كقع احملذكر، ككلب الكلب، فتطبق اٟتكم، تغسل اإلناء سبعان كما سنقرره

 ثبت ُب ركاية علي بن ميٍسًهر ٢تذا (ِإَذا َشِ َب أو َوَلَغ اْلَكْلُب ِفي ِإنَاِء َأَحدُِكْم فَ ْل َ ْ ِسْلوُ ): قاؿ
فيكوف ترتيب  ((فل  قو)): اٟتديث عن األعمش، أخرجها اإلماـ مسلم ُب صحيحو ككذا النسائي لفظة

 يعٍت ا١تاء الذم ُب ىذا اإلناء يريقو، ٍب يأٌب حكم ((إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فل  قو)): اٟتديث
 اليت ركاىا علي بن مسهر عن األعمش، حكم عليها األئمة ((فل  قو)): ذلك لكن لفظة. الغسل بعد

بالشذكذ، ركاية شاذة، كإف كاف علي بن مسهر ثقة، لكنو ١تا خالف كانفرد عن بقية ركاة اٟتديث كلهم 
 .هبذه اللفظة اليت تقتضي زيادة حكم، تقتضي زيادة حكم، األئمة حكموا بالشذكذ

اٟتافظ . يشَت إٔب أنو انفرد هبا". ال أعلم ركاىا غَت علي بن مسهر: "النسائي بعد إخراجو ٢تا قاؿ
اٟتافظ عبد .اٟتافظ بن عبد الرب حكم عليها بالشذكذ . ٛتزة بن يوسف أيضان الًكنىا٘ب حكم عليها بالشذكذ

ة أيضان حكم عليها بالشذكذ  ((فل  قو)): أف كلمة" الفتح"لكن صٌوب اٟتافظ عندكم ُب . الرٛتن بن مىٍندى
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ماداـ ا١تاء ىذا صار . من كبلـ أيب ىريرة نفسو، ليس من ٘تاـ اٟتديث، قا٢تا أبو ىريرة على سبيل التفقو
 . قذران ك٧تسان، ال معٌت لبقائو فلَتقو

أما إذا كنت ُب . لكن على التفصيل السابق الذم قدمناه، إذا كنت ال ٖتتاج ٢تذا ا١تاء لشرب فًتيقو
مفازة، أك صحراء كا١تاء جد قليل، كٗتشى أف يدركك العطش، تبقي ىذا ا١تاء كتشربو للضركرة القصول، 

 .فتكوف اإلراقة ُب حاؿ عدـ اٟتاجة لو. قياسان على ا١تيتة، كا٠تنزير، كالدـ، كقررنا ىذا قبل قليل
اآلف . ىذا حكم يعٍت أصبلن تقريرم كلو ٓب يذكر. يعٌت بالفعل كيف تغسل اإلناء، البد تريق ما فيو

كيف ستغسل اإلناء كا١تاء فيو؟ تريقو كتتخلص من األذل، لكن اإلراقة ليست متحتمة، فرٔتا ٖتتاج إٔب ىذا 
 .ا١تاء إذا كنت ُب ظرؼ خاص، كال يوجد إال ماء قليل، كرٔتا ٖتتاجو للشرب ضركرة قصول فبل ترقو

ًعا):  ٍب قاؿ لفاء تقتضي الفورية، أم مباشرة تريق ا١تاء إذا ٓب ا (فَ ْل َ ْ ِسْلوُ ) كلمة (فَ ْل َ ْ ِسْلُو َو  ْ
 .ىكذا انتهى حديث أيب ىريرة. ٖتتج إليو، كتغسل ىذا اإلناء الذم كلب فيو الكلب سبعان 

ىكذا ركاية .  أمر صريح كحكم كاضح ُب تكرار غسل اإلناء سبع مرات متتابعة(َوْ عاً ): كلمة
مالك، عن أيب ىريرة ليس فيها ذكر التًتيب، الغسل بالًتاب، ا١ترة السابعة بالًتاب الذم سيأٌب اٟتديث 

 .عنها

فحديث أيب ىريرة من طريق مالك ليس فيو للتًتيب ذكر، بل ليس ٟتديث أيب ىريرة من ٚتيع طرقو 
كل حديث أيب ىريرة ُب الصحيح كخارجو، راجع أم موضع ستجد حديث أيب ىريرة ينتهي . للًتاب ذكر
اللهم إال ركاية كاحدة ال غَت، كىي ركاية اٟتافظ .  ال ذكر للًتاب مطلقان ((فل  سلو و عاً )): عند قولو

اإلماـ التابعي ٤تمد بن سَتين، عن أيب ىريرة مباشرة، ثٌبتها اإلماـ مسلم كاعتمدىا ُب صحيحو، كىي 
 .((فل  سلو و عاً أو ى  بالت اب)): كلفظو. الوحيدة اليت ذكرت الًتاب

ُب ٚتيع طرؽ حديث أيب ىريرة ُب ىذا اٟتديث ا١تشهور، حديث كلوغ الكلب، ينتهي : مرة أخرل
: حديثو سواء من طريق مالك، أك طريق غَت مالك، ُب الصحيح، خارج الصحيح، ينتهي حديثو

إال ركاية ٤تمد بن سَتين التابعي، عن . عرفنا أهنا شاذة فبل تدخلوىا ((فل  قو)):  كركاية((فل  سلو و عاً ))
 ما اعتربىا شاذة، ((فل  قو)): أيب ىريرة، ثٌبتها اإلماـ مسلم، ٓب يعاملها معاملة ركاية علي بن مسهر ُب ذكر

 .اعتربىا زيادة ثقة

ىنا تأٌب تصرفات األئمة، مع أف علي بن مسهر إماـ حافظ، لكن اعتربكا اإلراقة زيادة حكم خالف 
لكن ٤تمد بن سَتين ألنو . فيو األئمة، ما ذكركىا مطلقان، فاعتربكىا شاذة، كلو كاف علي بن مسهر ثقة
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أقرب تابعي، كركل اٟتديث عن أيب ىريرة مباشرة، ككاف يفيت بذلك، بدليل على أنو تثبت من ىذه اللفظة 
إحداى  )) :كإف كاف سيأٌب ُب ركاية أخرل ((أو ى  بالت اب)): عن أيب ىريرة تثبتان كبَتان، كقيد قاؿ

 سنذكر ما فيها، اعتمدىا األئمة خصوصان أف ركاية اٟتديث عن غَت أيب ىريرة، صحايب آخر، ((بالت اب
فيها ذكر الًتاب، فدٌؿ على أف ٤تمد بن سَتين زيادتو زيادة ثقة، ليس من باب الشذكذ ُب شيء، ثٌبتها 

 .((أو ى  بالت اب)): مسلم كخرجها ُب الصحيح
من طريق أىبىاف كىو العىطَّار، عن قتادة، عن " السنن" ُب 73ُب ركاية أيب داككد ٢تذا اٟتديث برقم 

 ما ((إحداى  بالت اب)): شوؼ اآلف جاءنا بالسياسة ىناؾ خبلؼ أكالىن أك إحداىن لفظو. ابن سَتين
 .((إحداى  بالت اب)):  قاؿ((أو ى )): قاؿ

انتبهتوا كلبل ال؟ أبو داككد كىو إماـ . مسلم جـز بأهنا زيادة ثقة فاعتمدىا. أبو داككد ليس كمسلم
يعٍت انفرد ابن " كذا قاؿ ابن سَتين: "آخر ما يزاؿ عنده شيء من الًتدد، فلما أخرج ىذه اللفظة قاؿ

أما أبو صاّب كأبو رىزًين، "ىذا كبلـ أبو داككد اٟتافظ، " أما أبو صاّب. "سَتين بذكر الغسلة اليت بالًتاب
 ". كاألعرج، كثابت األحنف، ك٫تاـ بن منبو، كالسُّيدِّم فلم يذكركا الًتاب

ستة ما ذكركا . أبو صاّب، كأبو رزين، كاألعرج، كثابت األحنف، ك٫تاـ، كالسدم: شوؼ كم كاحد
، ذكر . الًتاب ىذا جعل أبو داككد ستة مقابل كاحد، يعٍت كلو كاف ابن سَتين، ٕتعل مثل أبو داككد ما جـز

تارة ينظر يرل ابن . الركاية كذكر أف ابن سَتين خولف، كترؾ ا١توضوع مفتوح ىكذا كأنو ما ترجح لو شيء
كنظر ُب اٞتهة األخرل كجد . سَتين ثقيل، ككبَت، كجبل، كضىبىط، كال ييعثر عليو خلل ُب ركاياتو مطلقان 
 .ستة، بعضهم ال يقل شأنان عن ابن سَتين، كأيب صاّب، كاألعرج كأمثا٢تم

مسلم اعتربىا زيادة ثقة، كخٌرجها ُب الصحيح كاعتمدىا، خاصة اٟتاجة إليها ُب اٟتكم الشرعي 
كأبو داككد حكى االختبلؼ كاالنفراد البن سَتين، كذكر من خالفو، كترؾ األمر مفتوحان . حاجة ضركرية

 .كأنو ما ترجح لو شيء

اٟتقيقة أكثر العلماء رجحوا زيادة الًتاب، خصوصان كما قلت لكم أف ركاية اٟتديث عن صحايب 
يزى٘ب ركل اٟتديث عن النيب 

يغىفَّل ا١ت
كفيو ذكر الًتاب، _ صلى اهلل عليو كسلم _ آخر كىو عبد اهلل بن ا١ت

كمن ٓب يذكره، رٔتا يعٍت نسيو رٔتا لسبب من . كطرؽ أخرل، فدؿ على ذكر الًتاب كارد ُب اٟتديث
ال تدخل ُب باب الشذكذ ُب شيء تبعان  (00:34:48 )صحيحةاألسباب، فتكوف زيادة ابن سَتين زيادة 
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 ُب أكؿ كتاب 73إف أردًب ركاية أيب داككد، ىي رقم . _رٛتو اهلل _ لئلماـ مسلم، كلو توقف أبو داككد 
 .الطهارة

؛ ألنو اختلفت ىذه ((إحداى )) على ركاية ((أو ى )): رٌجح أكثر العلماء كما مكتوب ىنا ركاية
 يقتضي أف األكٔب أكؿ ((أو ى ))؛ ألف ((إحداى )) أك ((أو ى ))الركايات عن ابن سَتين نفسو ىل 

غسلة بالًتاب، ٍب السبعة الباقُت با١تاء، أك الستة الباقية إذا اعتربنا الًتاب إحدل السبع ا١تذكورات، ال ثامنة 
 ٦تكن ٕتعلها الثانية، ((إحداى ))إذا قلت . ((إحداى ))زائدة، كسيأٌب ٖترير ذلك أيضان بعد قليل، أك 
 .ٕتعلها الثالثة، ٕتعلها الرابعة، لو فيها خيار

كما _ رٛتو اهلل _ الشافعي  ((ُأو ى ))٦تن رجح لفظة . ((ُأو ى ))أكثر األئمة رجحوا لفظة 
كىي ركاية األكثر كاألحفظ من األئمة كاٟتفاظ، كىي تكاد تكوف : "ركاىا عنو حىٍرمىلىة صاحبو، كقاؿ اٟتافظ

لكن يشكل على التقرير السابق .  ىي ا١تعتمدة((ُأو ى )) شبو ٣تمع عليها عند من ثٌبت ىذه الزيادة أف
كأخرجو أبو داككد، . حديث عبد اهلل بن مغفل ا١تز٘ب، أخرجو اإلماـ مسلم ُب الصحيح، ما أخرجو البخارم

عبد اهلل بن مغفل ا١تز٘ب . كأخرجو ابن ماجة ٕتدكنو مباشرة بعد حديث أيب ىريرة ىذا بنفس األلفاظ تقريبان 
 هور إناء أحدكم إذا ولغ ف و الكلب أن ي سلو )) :أنو قاؿ_ صلى اهلل عليو كسلم _ يركم عن النيب 

 .(1 )((ويع  ه الثامنة بالت اب)):  ىكذا((و عاً ويع  ه الثامنة بالت اب

ففيو إضافة غسلة ثامنة، . على ظاىر ركاية حديث عبد اهلل بن مغفل ا١تز٘ب، ٗتتلف ا١تسألة قليبلن 
 .فتكوف السبع با١تاء تيكرر با١تاء سبع مرات، كالثامنة ييعفر بالًتاب، ىذا كجو ا١تخالفة األكٔب

كجو ا١تخالفة الثانية، يفهم من ظاىر الركاية أف الًتاب يكوف األخَت الثامنة، كليس أكالىن على ما 
 . رٌجحو الشافعي كغَته، على ركاية ابن سَتين اليت عند مسلم

إذا اعتربناىا ٙتانية، كالثامنة ىي اليت بالًتاب، ىذا أكجو؛ ألنو إعماؿ : ككجو اٞتمع ُب ذلك ما يلي
للحديثُت حديث أيب ىريرة، كحديث عبد اهلل بن مغفل ا١تز٘ب، ككبل٫تا حديثاف صحيحاف؛ بل حديث عبد 
اهلل بن مغفل ا١تز٘ب مركم بسند يكاد يكوف فريد ُب األسانيد، من طريق أٛتد بن حنبل، ركاه أبو داككد ُب 

. ، من طريق أٛتد بن حنبل، عن ٭تِت القىطَّاف، عن شيٍعبىة، أٝتاء عالية ىذه إذا رجعت كنت تعرفهم"السنن"
٭تِت القطاف إماـ اٞترح كالتعديل، عن شعبة، عن أيب التػَّيَّاح، عن الشٍَّعيب على ما أذكر أك تابعي آخر ال 

                                                 

 كأبو ،( 280 رقم ، 1/235 )كمسلم ،( 16838 رقم ، 4/86 )كأٛتد ،( 36244 رقم ، 7/297 )شيبة أىب ابن أخرجو (1)
 .(365 رقم ، 1/130 )ماجو كابن ،( 67 رقم ، 1/54 )مكالنسائ ،( 74 رقم ، 1/19 )داكد
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أذكره اآلف بالضبط، عن عبد اهلل بن مغفل ا١تز٘ب، ىؤالء كلهم أئمة كبار، كال تكاد ٕتد رٔتا حديث ٢تذا 
أٛتد بن حنبل، ك٭تِت القطاف، كشعبة، كأبو التياح التابعي، : السند العجيب الغريب، مسلسل لكبار األئمة

كالشعيب إف كاف ىو الشعيب إذا ٓب أكن ك٫تت، ٦تكن تراجعوهنا الليلة ُب سنن أيب داككد، عن عبد اهلل بن 
 .مغفل

فلو جعلتها سبعان فقط . فهو حديث من جهة السند، يكاد يكوف أقول من حديث أيب ىريرة
أليس كذلك؟ لكن . كأدخلت الًتاب من ضمن السبعة، تكوف ما أعملت حديث عبد اهلل بن مغفل ا١تز٘ب

 .لو غسلت سبعان كأضفت الثامنة بالًتاب، أعملت اٟتديثُت معان 

كىذه مسألة جرت ... كالقاعدة عند العلماء إعماؿ اٟتديثُت أكٔب من إسقاط أحد٫تا، خصوصان أف
كبُت اإلماـ الشافعي، شوؼ ٗتيل ىذه ا١تناظرة اٞتميلة ىذه، _ رٛتو اهلل _ فيها مناظرة بُت اإلماـ أٛتد 

 .أئمة يناظركف على شيء يعٍت.. ليس مثل ا١تناظرة اليت ٕتي ُب التلفزيوف، ٯتشي حا٢تا
يعٍت .  الشافعي ُب مذىبو سبع فقط على حديث أيب ىريرة، كالًتاب ىو األكٔب كما قررنا بعد قليل

فأكرد عليو اإلماـ أٛتد حديث؛ ألنو ىو . يغسل األكٔب بالًتاب كبعدىا ستة ليكمل سبعة كال يقوؿ بالثامنة
اإلماـ أٛتد أكسع ُب الركاية، أكرد . راكم اٟتديث اإلماـ أٛتد، كاألئمة رككه عنو كاإلماـ أيب داككد كغَته

ٍب . على الشافعي حديث عبد اهلل بن مغفل ا١تز٘ب، فاعتذر الشافعي عن عدـ العمل بو ألنو ٓب يثبت عنده
فيكوف الشافعي . قيل بعد ذلك أف الشافعي رجع كقاؿ بو ١تا ظهر لو تسلسل ركاية اٟتديث باألئمة الكبار

 . إف ثبت رجوعو إٔب كبلـ أٛتد، كافق فقهاء اٟتديث على إعماؿ اٟتديثُت معان 

ك٩تلص من ىذا إٔب أنو إذا كلب الكلب ُب اإلناء، يراؽ ما فيو من ماء إذا ٓب ٭تتج إليو، كيغسل ىذا 
 .سبعة با١تاء، ككاحدة بالًتاب لنكمل الثامنة: اإلناء ٙتاف مرات

 ((وعّ  وه الثامنة بالت اب)): بقي ىل ٧تعل الًتاب ىو األخَت على ظاىر ركاية عبد اهلل بن مغفل
 :أك ٧تعلها األكٔب؟ ا١تسألة ٖتتمل، إف جعلوىا األكٔب أكفق لوجهُت

يريد أف يذكر أف ا١تاء سبع .  ال يريد أهنا األخَتة بالضركرة((وع  وه الثامنة)): الوجو األكؿ أف قولو
كالًتاب كاحدة، لتكمل رقم ٙتانية، ليس ٙتانية ُب الًتتيب؛ ألف الًتتيب ىنا سبع مرات با١تاء، ىي سبع 

مرات ىذه األكٔب كىذه الثانية سبع مرات، ٔتعٌت أف الغسل بالسائل ا١تاء سبع، كالثامنة كما صارت األكٔب، 
فنجعلها ىي األكٔب لنعمل حديث أيضان ابن سَتين، مع . كال الثانية، كال األخَتة ىي الثامنة من جهة ا١ترات

زيادة ابن سَتين ُب حديث أيب ىريرة، مع بقية ركاية حديث أيب ىريرة، مع حديث عبد اهلل بن مغفل ا١تز٘ب، 
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إذا كلب الكلب ُب اإلناء، يراؽ ا١تاء إذا ال ٭تتاج إليو، كيغسل ا١ترة األكٔب بالًتاب، : فتًتتب ا١تسألة  كما يلي
. ييعفر بالًتاب تعفَتان، ٍب يكرر عليو ا١تاء سبع مرات لنخلص إٔب ٙتاف مرات، األكٔب بالًتاب كسبع با١تاء

ككافقو فقهاء اٟتديث، ٔتن فيهم الشافعي . _رٛتة اهلل عليو _ كهبذا نعمل األحاديث، كىذا مذىب أٛتد 
 .إذا ثبت رجوعو كاعتماده ٟتديث عبد اهلل بن مغفل ُب ذلك

اٟتكمة ُب تكرار الغسل، غسل اإلناء سبع مرات من كلوغ الكلب، قالوا أف لعاب : قاؿ العلماء
 :الكلب ٚتع كصفُت

 النجاسة كىذا حكم شرعي النجاسة، كالنجاسة ال بد من التطهر منها : الوصف األكؿ
 .كإزالتها سواءن كانت ُب البدف، أك اإلناء، أك ُب البقعة، أك ُب الثوب

  كالوصف اآلخر أنو رجس، أذل، قذر، فيو ضرر على اإلنساف ُب صحتو كىو من أقذر
 . األشياء لعاب الكلب

كلذلك جاءت اٟتكمة ُب تكرار الغسل ىذه ا١ترات، كإضافة الًتاب باعتباره أيضان مطهران إضافيان ال 
 .بد منو للتخلص من كل فضبلت، كقذارة، كخبث لعاب الكلب

فتخصيص لعاب الكلب هبذا اٟتكم، كغسلو ىذه ا١ترات ا١تتكررة إٔب السبع، كاألكٔب الثامنة اليت 
لو كاف ألجل النجاسة فقط، لكاف مرة كاحدة ىي . تكمل الرقم ٙتانية بالًتاب، ليس فقط ألجل النجاسة

لعاب الكلب . إذف ىذا التكرار للنجاسة، ككونو رجس، كأذل، كقذر. كافية كما تغسل أم ٧تاسة أخرل
يسبب يعٍت فسادان كثَتان، كال يتبلءـ مع صحة اإلنساف، فجاءت الشريعة هبذا اٟتكم العظيم ُب تكرار ىذا 
الغسل شرعان ألجل النجاسة، كتطهران، كتطببان، كتنزىان، كابتعادان عن األذل ١تا ُب لعاب الكلب من قذر، 

 .كأذل

فإذا كاف اللعاب كىو ُب . قاس العلماء ٚتيعان بوؿ الكلب كرجيعو على لعابو من باب أكٔب حىت
إذا كاف اللعاب الذم . كال فيو عاقل ٬تعل لعاب دابة من الدكاب أ٧تس من بو٢تا. العقل أطهر من البوؿ

يسيل من فم الكلب ٧تس ىذه النجاسة ا١تغلظة، كقذر ىذه القذارة ا١تغلظة، فبولو من باب أكٔب على قياس 
فبالتإب قاس العلماء بوؿ الكلب . إذا ٧ٌتس الشارع لعابو، فتنجيس بولو كرجيعو من باب أكٔب. األكٔب

 .كرجيعو على ذلك

بقي الكبلـ ُب بقية أجزاء الكلب، كشعره، كصوفو، كقدمو ىل ىي ٧تسة أـ ال؟ ىذه ا١تسألة نقلوا 
اتفقنا على اللعاب، كا١تخالف ُب ذلك بعض ا١تالكية، كحكوا قوالن عن . فيها ثبلثة أقواؿ لبقية أجزاء الكلب

 . مالك، كبولو كرجيعو على القياس ا١تشهور ىنا، كىو ا١تعتمد عند أكثر األئمة
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بقية أجزاء الكلب كشعره، كجسده، كيعٍت أكفاره ك٨تو ذلك، ىذه ا١تسألة كردت على ابن تيمية، ال 
بأس أف نذكرىا ماداـ نقلت ىذا، كرد ىذا السؤاؿ البن تيمية ُب مسألة ىل ييفرؽ بُت شعر الكلب، 

 كجسده، كظفره، كبُت بولو كرجيعو كلعابو؟ أـ كلو ٧تس؟

 أنقل لك 616 صفحة 21ىذا السؤاؿ كرد على شخ اإلسبلـ ابن تيمية، ٕتدكف الفتول ُب جزء 
 : نقل فيها ثبلث أقواؿ ٍب رجح. ٥تتصرىا

كىذا ىو ا١تعتمد عند الشافعي، كإحدل : "قاؿ. أف الكلب كلو ٧تس، حىت شعره: القوؿ األكؿ
 ". الركايتُت عند أٛتد

كىذا قوؿ مشهور عند متأخرم ! أف الكلب كلو طاىر، شوؼ يعٍت يا أبيض يا أسود: القوؿ الثا٘ب
 . كبعض ا١تالكية يرد ذلك عن مالك، كيعٍت ٢تم كبلـ طويل ُب ذلك. ا١تالكية، كحكوه ركاية عن مالك

كىو الذم اختاره شيخ اإلسبلـ ابن تيمية، التفصيل، فيينجَّس لعابو على اٟتديث : كالقوؿ الثالث
كقاؿ ىذا مذىب أيب . أما جسده، كشعره، فحكمو طاىر. ا١تذكور، كبولو، كرجيعو على القياس ا١تشهور

حنيفة، كأصح الركايتُت عند أٛتد، كىي اليت اختارىا ابن تيمية، كرٌجحها ُب ا١ترجحات كثَتة، ليس اآلف 
 .  فإهنا جد مهمة616 ُب الفتاكل صفحة 21راجعوىا ُب اٞتزء . موضع ذكرىا

 بقي شيء ىنا؟ طيب اقرأ الذم بعده؟ 

 .....كقاؿ أٛتد

 . ((فليغسلو سبعان )): بعد اٟتديث السابق. قرأت حديث إسحاؽ قرأتو؟ طيب ىنا كقفة مهمة للغاية

ثَ َنا ِإْوَ اقُ ): عندكم حديث يبتدئ بقوؿ  .ىو ابن منصور الكىٍوسىج، تلميذ أٛتد ا١تشهور (َحدَّ

 . ىو ابن عبد الوارث(َأْخ َ َ نَا َعْ ُد الصََّمدِ )

ثَ َنا َعْ ُد ال َّْحَمِ  ْبُ  َعْ ِد اللَِّو ْبِ  ِديَنار): قاؿ أبوه عبد اهلل بن دينار التابعي .  ا١تد٘ب العدكم(َحدَّ
عبد الرٛتن ىذا تكلموا فيو، كضٌعفو أكثر األئمة، حىت أف ... ىذا عبد الرٛتن بن عبد اهلل. ا١تشهور

عجيب ال يكاد ينتهي، كيف أخرج البخارم لعبد الرٛتن بن عبد : "الدارقطٍت اإلماـ ا١تشهور تعجب، كقاؿ
كأف األئمة كلهم تقريبان كٌىنوا ركاية عبد الرٛتن بن عبد اهلل ". اهلل بن دينار ُب الصحيح خالف فيو الناس؟

 .بن دينار، كالبخارم اعتمدىا

كاٟتقيقة أف اعتماد البخارم لركاية عبد الرٛتن بن عبد اهلل بن دينار، ٬تب أف ننتبو فيها إٔب 
 .ثبلثة.. ملحظُت اثنُت أك ثبلثة باألصح
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ٓب ٮترج البخارم لعبد الرٛتن بن عبد اهلل بن دينار ُب الصحيح كلو سول اثٍت عشر : ا١تلحظ األكؿ
معناه ما ىو معتمد عليو؛ يعٍت . حديثان فقط، بالرقم، بالعدد، بالتتبع ىكذا، اثنا عشر حديث ىذا األكٔب

 .إ٪تا أخرج لو أحاديث معينة، يرل البخارم أنو ال يدخلها ا٠تلل

أهنا كلها من الركاية عن أبيو عبد اهلل بن دينار التابعي ا١تشهور، يركم عنو ابنو عبد : الوجو الثا٘ب
فركايتو عن أبيو، قد . كركاية الرجل عن أبيو، الشك أهنا يعٍت لكثرة ٥تالطتو لو، كرٔتا توثق منو. الرٛتن

ىذه مرٌجح آخر جعل البخارم يدخل بعض أحاديثو ُب . تقتضي ضبطها لو أكثر من الركاية عن غَته
 .الصحيح

تاج إليها ُب أمور : الوجو الثالث أف ٚتيع األحاديث االثٌت عشر ىذه ليست ُب األمور اليت رٔتا ٭تي
، كىو راكم (1 )((أن رجَلً م  بني إو ائ ل رأى كل اً )): ٍب من ىذا اٞتنس. الشريعة اليت تقاـ عليها أحكاـ

 كأمثا٢تا من األحاديث (2)((م  إذا تكلم الع د بالكلمة   يلقي لها با  يهوي بها في النار)): حديث
ُب الرقاؽ، كُب الوعد كالوعيد، كُب التذكَت، كُب ذكر العرب عن األمم السابقة، كىذه رٔتا بعض األئمة 

 .يًتخص فيها ما ال يًتخص ُب غَتىا

مع علمو ٔتا يقاؿ ُب عبد الرٛتن من كبلـ، _ رٛتو اهلل _ ىذه ثبلث أكجو رجحت عند البخارم 
يعٍت ما فيها إف شاء اهلل ذلك . ، أخرج لو اثنا عشر حديث فقط، ككلها عن أبيو"التاريخ"كىو ترجم لو ُب 

ا٠تلل، ككلها من ىذا القبيل، كمن ىذا اٞتنس، من األحاديث عن بٍت إسرائيل، من األمور اليت فيها نوع 
من الرقاؽ كىذه، كىذه يعٍت قد ال ٭تتاج فيها إٔب يعٍت ما ٭تتاج إٔب الركاية اليت يقاـ عليها األحكاـ ُب 

 .ىذا شيء. التثبت
إٔب هنايتو ساقط من ٚتيع النسخ، ما  (حدثنا إسحاؽ): ىذا اٟتديث ابتداءن من قولو: الشيء الثا٘ب

خبل ابن عساكر أيضان، ال يوجد ىذا اٟتديث ُب ىذا ا١توضع ُب كتاب الطهارة، ُب ٚتيع نسخ الصحيح 
اليت يعٍت عيرفت كعيلمت ا١تتصلة بصحيح البخارم، سواء اليت عن طريق الًفرىٍبرم، كال طريق البػىٍزدىكم، أك 

اللهم ركاية ىبة اهلل بن عساكر فقط ثبت فيها اٟتديث، كمع ذلك ابن . غَته، أك طريق النَّسىفي، أك غَته
. عساكر كتب اٟتديث ُب نسختو بالقلم األٛتر، ليشعر أف فيو تردد ىل البخارم بالفعل أدخلو ىنا أك ال

 .ىذا كجو

                                                 

 .   ا١تاء سقي فضل باب 9: ا١تساقاة كتاب 42: ُب البخارم أخرجو (1)

.   1781: رقم حديث 985 ص/  2 ج ا١توطأ ُب مالك (2)
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اٟتافظ شرؼ الدين اليونيٍت، صاحب النسخة اليت ٖتدثنا عنها كثَتان، كاليت ٚتع فيها كل فركقات 
النسخ، أيضان ضرب على ىذا اٟتديث كأخرجو من أصل اٞتامع، راجعوا اليونيٍت الليلة، ككتبو ُب اٟتاشية 

مثل ما صنع مع الًتٚتة السابقة، كعٌلم عليو أنو انفرد بو ابن عساكر، كرقم عليو باٟتمرة، إشارة منو إٔب أف 
أخرجو فُت؟ . نعم البخارم أخرجو، لكن ليس ىنا. ىذا اٟتديث ليس ُب صحيح البخارم ُب ىذا ا١توضع

 :ُب موضعُت

ُب مناسبة الشرب كالكلب يلهث، يعٍت إسقاء ا١تاء لكل ذم " الشرب"ُب كتاب : ا١توضع األكؿ
 ..حكم صحيح إلشاعة. كبد رطب فيها أجر كلو كاف كلبان 

ٕتدكنو ُب " باب أخبار بٍت إسرائيل: "، باب اٝتو"أخبار بٍت إسرائيل"ُب كتاب : كا١توضع الثا٘ب
ىذا البلئق هبم ألف من ذكر . ُب أكاسط اٞتامع الصحيح" كتاب حديث األنبياء"أكاخر كتاب اٝتو 

 عن بٍت إسرائيل لذلك ترخص أخرج لعبد الرٛتن، لكن (50:25)العجائب اليت كانت ُب بٍت إسرائيل، 
 . ليس ىنا، إقحامو ىنا من تصرؼ النٌساخ

حىت اليونيٍت أخرجو . كلذلك كل النسخ الصحيحة ا١تضبوطة ساقط ىذا اٟتديث، ال يوجد فيها
فبالتإب ما بٌت عليو بعض الشرٌاح ٔتن . فيجب أف نضرب عليو ُب  ىذا ا١توضع، فبل مكاف لو. كضرب عليو

ىذا كبلـ كلو بٍت على غَت ...فيهم اٟتافظ أف ىذا يدؿ على أف البخارم يرل أف لعاب الكلب طاىر ك
افهموا من ىذا . أساس، كأف اٟتديث ال يوجد ُب ٚتيع النسخ، فعٌلموا عليو أنو خارج من ىذا ا١توضع

كتاب "، كُب "كتاب الشرب"ُب : ىو ُب الصحيح لكن ليس ىنا، عٌيناه ُب موضعُت..ا١توضع، ما قلنا
ما عبلقتو بأحكاـ الشريعة؟ ٍب لو قررنا أف اٟتديث موضعو ىنا ". أحاديث بٍت إسرائيل ُب أخبار األنبياء

 .ليشكل على مسألة كلوغ الكلب يعٍت مشكلة كبَتة تتضارب األحاديث

 اآلف ٭تدث أف ،إذا كلب الكلب فاغسلو سبعان : يقوؿ_ صلى اهلل عليو كسلم _ قبل قليل النيب 
معناه كلب، كٓب يذكر أنو غسل . ايش كجو االستنباط؟ قاؿ الرجل الذم مؤل خفو فشرب الكلب... رجبلن 

ا١تسألة ذكرت لعربة معينة، أف تقدٙب ا٠تَت كالعوف لكل ٤تتاج . خفو سبعان، ىذا ليس موضع ذكر ىذه ا١تسألة
أين تؤخذ . ليس اآلف موضع ذكر. إليو كلو كاف مستقذران كالكلب فيو أجر، ىذا ىو موضع الشاىد فقط

 الشريعة؟ 

يقوؿ لك إذا كلب الكلب، كل العقبلء كل العلماء، حىت ُب مباحث . تؤخذ من األمر الصريح لك
_ عليو الصبلة كالسبلـ _ إذا أمر النيب بأمر . األصوؿ، ال يقدموف األخبار على األكامر ُب باب االستدالؿ
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قاؿ افعلوا كذا، أك هنى قاؿ ال تفعلوا كذا، ٍب حٌدث ٓترب بقصة أك ْتكمة، كرٔتا ييفهم من ا٠ترب خبلؼ ما 
 على ماذا تعمل؟. أمر، أك خبلؼ ما هنى

 كل األصوؿ تقوؿ لك اترؾ القصة كاعمل على األمر الصريح؛ ألف ىذا أمر التشريع مقصود؛ ألف 
ىذا قد يكوف شريعة من قبلنا فيها استثناءات، قد يكوف ىذا الرجل الذم سقى الكلب ما ىو فقيو، رجل 

 ٭تتمل كلبل ال؟.. عابر سبيل إيش يعرفو أف ىذا

لكن ىل بالضركرة كل رجل من بٍت إسرائيل . قد يكوف ُب شريعة بٍت إسرائيل الغسل سبعان قد يكوف
يعرؼ الشريعة؟ مو مثل حكايتنا اآلف، ثبلثة أرباع ا١تسلمُت ما ىم دارين القبلة فُت حىت، خلي عاد كلوغ 

، يسوكا مثل النصارل، مو يصنع ىذا بعض .. كلب كال ما ىو كلب كقاعد يقتنوف الكبلب ا١تسلمُت اليـو
تشًتم كلب بعشرة آالؼ لاير،  (52:52)ا١تسلمُت؟ ك٬تي يشًتم الكلب بعشرة آالؼ لاير، ىذا حقو 

يسوم مثلهم تفاىات ىذه، فليس عجبان أف رجبلن عابر سبيل من بٍت إسرائيل، أشفق . كالناس مايتة جوع
على كلب فسقاه كىو ال يدرم أف فيو حكم شرعي اٝتو كلوغ كلب، كال عمره ما ٝتع هبذا، خاصة أف بٍت 

 .إسرائيل قـو مضيعُت الشريعة أسوأ منا بكثَت
ًعا): فبل يصادـ مثل ىذا األمر الصريح بقولو  كسبع مرات، كتراب، كفيها تفصيبلت (فَ ْل َ ْ ِسْلُو َو  ْ

فما فيو عاقل فضبلن عن عآب يقٌدـ أك يصادـ حديث اإلسرائيلي ىذا الذم سقى . دقيقة عجيبة؛ ألنو حكم
كبالتإب النسخة الصحيحة ا١تعتمدة، ليس ُب ىذا ا١توضع ذكر ىذا اٟتديث؛ . الكلب على األمر الصريح

فافهموا ىذا فإنو . كال يصادـ األمر الصريح با٠ترب، أك قصة، أك عربة، أك ٨تو ذلك. ألف ليس ىذا موضعو
 . كبالتإب نتجاكز ىذا اٟتديث اآلف كنقرأ ما بعده. جد مهم ُب باب االستدالؿ

ثَ َنا أَِبي َعْ  يُوُنَ  َعْ  اْبِ  ِشَهاٍب قَالَ : قَاَل َأْحَمُد ْبُ  َشِ  بٍ )  ثَِني َحْمَزُة ْبُ  َعْ ِد اللَِّو : َحدَّ َحدَّ
َكاَنْ  اْلِكََلُب تَ ُ وُل َوتُ ْقِ ُل َوُتْدِبُ  ِفي اْلَمْسِجِد ِفي زََماِن َرُووِل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو : َعْ  أَبِ ِو قَالَ 

 .(َوعلى آلو وَولََّم فَ َلْم َيُكونُوا يَ ُ شُّوَن َشْ ًئا ِمْ  َذِلكَ 
: قلنا قررنا إذا ابتدأ البخارم اٟتديث بقولو.  ىذا حديث معلق(َوقَاَل َأْحَمُد ْبُ  َشِ  بٍ ): قولو

 .ىذا يسمى اصطبلحان اٟتديث ا١تعلق" ذكر"، أك "ركل"، أك "قاؿ"

أٛتد بن شبيب، ىو أٛتد بن . كالبخارم قد يتعمد تعليق اٟتديث ألمر ما، كسأذكر لك األمر اآلف
شبيب بن سعيد اٟتبطي أبو عبد اهلل البصرم، من كبار شيوخ البخارم، من شيوخو فما ا١تانع أف يقوؿ 

إذا عرفت  (قاؿ أٛتد)حدثنا أٛتد بن شبيب؟ فيو مانع، فيو مانع كسأذكره بعد قليل، فعٌلق اٟتديث لتنتبو 
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أف أٛتد بن شبيب من شيوخو، كالعادة أف يقوؿ حدثنا كلبل ال؟ فلماذا ىنا ما قاؿ حدثنا كإ٪تا قاؿ عٌلق؛ 
 .  انتبهت ٢تذه ا١تسألة كلبل ال؟ أٛتد بن شبيب شيخو. ألف ُب اٟتديث علة معينة سأذكرىا لك بعد قليل

ثَ َنا أَِبي): قاؿ  .  ىو شبيب بن سعيد اٟتبطي أيضان (َحدَّ

 . ابن يزيد األيلي(َعْ  يُوُن َ ): قاؿ

 . انتبهوا لكلمة ابن شهاب ألنو سنبٍت عليو قضية (َعْ  اْبِ  ِشَهابٍ )

ثَِني َحْمَزُة ْبُ  َعْ ِد اللَّوِ : قَالَ )  .  ابن عمر، ىو ابن عبد اهلل بن عمر تابعي مشهور(َحدَّ

 .  عبد اهلل بن عمر(َعْ  أَبِ وِ )

ساقطة من  (تبوؿ)كلمة . ، تبوؿ ىنا ىي العلة(تَ ُ ولُ ) إيش قرأهتا أنت؟ (َكاَنْ  اْلِكََلبُ : قَالَ )
سلم لنا  (تبوؿ)إذا ارٖتنا من كلمة . ٚتيع نسخ الصحيح، ما خبل نسخة ابن عساكر، كعليها ا٠تبلؼ كلو

نعم ُب إحدل الركايات عن أٛتد بن شبيب خارج . التقرير السابق كلو، كىذا الذم جعل البخارم يعلق
ما فيها  (كانت الكبلب تقبل كتدبر): كالركاية الصحيحة للحديث. كىي شاذة (تبوؿ)الصحيح فيها كلمة 

 .كىي موضع افًتاؽ (تبوؿ)كل نسخ الصحيح ما فيها . (تبوؿ)

، كىي . األصيلي يقوؿ كىو أحد ركاة النسخ األصيلي يقوؿ أف ُب نسخة إبراىيم بن مىٍعًقل النَّسىًفيِّ
لكن األصيلي نفسو الذم قاؿ ىذا الكبلـ ما اعتمد ىذه الكلمة ُب نسختو . (تبوؿ)قدٯتة جدان فيها كلمة 

نسخة إبراىيم بن معقل مفقودة منذ قدٙب، ما . كأسقطها؛ ألنو ما اطمأف ٢تا، كال ٯتكن أف ٭تاؿ على غائب
 .اطلع عليها إال كبار األئمة، ىي من عهد ابن حجر مفقودة

لو كجدت نسخة بن معقل النسفي، ىذه على طوؿ . معقل النسفي يركم عن البخارم مباشرة
لكن أين نسختو؟ ككيف اطلع عليها . على البخارم يوصلك، ما ٭تتاج إٔب الكومشيهٍت، كال كرٯتة كال غَتىم

. ثبلثة قركف! األصيلي كىو ُب القرف السادس ا٢تجرم، كإبراىيم بن معقل النسفي ُب القرف الثالث ا٢تجرم؟
ليست  (تبوؿ)ٍب ١تاذا ما أدخلها ُب نسختو كقد اطلع عليها؟ ىذه كلها حيثيات ٕتعلنا نشطب على كلمة 

 .فهمتوا ىذه جدان مهمة. ُب الصحيح ُب ىذا األثر

شطب عليها . راجعوىا الليلة إذا كانت عندكم (تبوؿ)كلذلك اليونيٍت ُب نسختو، ما أدخل كلمة 
كأخرجها، كرمز ٢تا رمز ُب اٟتاشية البن عساكر فقط، حىت ما نسبها إلبراىيم بن معقل النسفي؛ ألنو ما 

 .اطلع على نسختو أصبلن 
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ا١تهم عندم ليست ُب . كلو أدخلت ستكوف ُب حكم الشاذ. ليست ضمن األثر (تبوؿ)فكلمة 
تبوؿ ُب ا١تسجد . صحيحة كثابتة انتهينا (تبوؿ)ليش خبلص؟ ألنو لو كانت . الصحيح، كبالتإب خبلص

كىذا ما  (تبوؿ)كلمة ! كما يرشوف، ايش عاد تقوؿ ٕب كلوغ كلب، كسبع مرات، كا١تعاناة ىذه كلها ١تاذا؟
يؤكد التقرير السابق، أف يفرؽ بُت لعابو كبولو، كبُت بقية جسده، فعاَب الصحابة عن دخو٢تا ا١تسجد؛ ألف 

 .أبواب ا١تسجد النبوم كانت ىكذا مشرعة، ما كاف فيها أبواب يعٍت تغلق
ىناؾ كانوا يتعانوف تتبع مواضع أقدامها؛ . فتأٌب رٔتا كبلب تدخل ىنا كٗترج ىنا، ٕترم من ىنا

فهمتوا كلبل ال؟ فتقبل كتدبر . ألهنم عندىم مقرر أف أقدامها، كرٔتا ما يتساقط من شعرىا، يعٍت نعفو عنو
ما فيها مشكلة، لكن تبوؿ فيها مشكلة، كلذلك ليست موجودة ُب الصحيح ضمن األثر ىذا ضمن اٞتامع 

 .الصحيح

كلو كجد٘توىا ُب غَته، فاحكموا عليها بالشذكذ مباشرة؛ ألف كبار األئمة أسقطوىا كٓب يعتربكىا، 
 التقرير ىذا كاضح كلبل ال؟. كبالتإب ال إشكاؿ

كيف تبوؿ كيرشوف، كىناؾ يقوؿ ٣ترد الولوغ سبعة . انتبهوا لو جدان حىت ال يشكل عليك فعبلن 
 .ىذه مسألة. انتبهتوا كلبل ال؟ تشكل إشكاالن كبَتان . مرات كاحدة بالًتاب، تشكل إشكاؿ كبَت

قلت لكم قبل قليل ابن شهاب، ابن شهاب رٔتا اعتمد ُب ىذا على فقهو السابق، : ا١تسألة الثانية
١تا ٓب ينجس لعاب الكلب، كمٌر معنا قبل قليل أنو قاؿ إذا سؤر الكلب يتوضأ بو إذا ٓب ٬تد غَته، لعل ابن 

ما داـ تدخل كتدبر، كرٔتا يسقط شيء من لعاهبا؛ . شهاب بٌت على ىذا األثر عن ابن عمر، لعلو بٌت عليو
ألف الكلب يلهث دائمان، ُب الغالب رٔتا يتقاطر شيء من لعاهبا ُب ا١تسجد، فما كانوا يتعانوف، نعم ما 
يتعانوف؛ ألنو من غَت ا١تعقوؿ أف كلب يدخل من ىذا الباب كٮترج من ىذا الباب كتتتبع مواضعو، ىذا 

 فهمتوا  كلبل ال؟. يعٍت األشياء الطارئة النادرة ىذه معفو عنها، ليست كاألصوؿ الثابتة

كأنا تتبعت . رٔتا أقوؿ بٌت ابن شهاب على ىذا األثر، كٓب يكن عنده حديث كلوغ الكلب ثابتان 
كلو ثبت عنده، أكرب ظٍت بو أنو سيلغي فقهو السابق، . ذلك، ما ركاه الزىرم كال دخل ُب أسانيده مطلقان 

 .    كيصَت إٔب قوؿ اٞتماعة؛ ألنو إذا كلب الكلب ٧ٌتس ا١تاء قوالن كاحدان 

َوتُ ْقِ ُل َوُتْدِبُ  ِفي اْلَمْسِجِد ِفي زََماِن َرُووِل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم وَلْم َيُكونُوا يَ ُ شُّوَن َشْ ًئا )
جسده، كدمو، كأظفاره، كشعره .  ألف إقبا٢تا كإدبارىا معفو عنو؛ ألف اٞتسد طاىر على الصحيح(ِمْ  َذِلكَ 

 .أما اللعاب إذا كلب أك البوؿ ىذا لو حكم آخر قررناه قبل قليل، فاحفظوا ىذا. أيضان، ال يلزمك أف تتتبعو
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 .أنت اقرأه كبعدين نتفاىم. اقرأ اٟتديث ىذا بسرعة ٩تلصو يعٍت سنؤجل اقرأه بعدين

ثَ َنا َحْ ُص ْبُ  ُعَم َ ): يقوؿ  .، ببلش تقرأ مر معنا ُب الدرس السابق حفص بن عمر(َحدَّ

ثَ َنا ُشْعَ ُة َعْ  َعْ ِد الّلو اْبِ  أَِبي السََّ  ِ )  .مٌر معنا (قَاَل َحدَّ

َعْ  اللَّْعِ يّْ َعْ  َعِديّْ ْبِ  َحاِتٍم الطائي قَاَل َوأَْلُ  النَِّ يَّ َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم فَ َقاَل ِإَذا )
َأْرَوْلَ  َكْلَ َك اْلُمَعلََّم فَ َقَتَل َفُكْل َوِإَذا َأَكَل َفََل تَْأُكْل فَِإنََّما َأْمَسَكُو َعَلى نَ ْ ِسِو قُ ْلُ  ُأْرِوُل َكْلِ ي فََأِجُد 

 .ىذه مسألة أخرل (َمَعُو َكْلً ا آَخَ  قَاَل َفََل تَْأُكْل فَِإنََّما َومَّْ َ  َعَلى َكْلِ َك َوَلْم ُتَسمّْ َعَلى َكْلٍب آَخ َ 
: اهلل عز كجل أذف لنا ُب استخداـ الكبلب ا١تعلمة ُب الصيد، بنص اآلية ُب ا١تائدة قاؿ اهلل تعأب

 (2)﴾﴿ُمَكلِّْ   َ إذا أصاد لك صقرؾ أك جارحك  (1)﴿اْل َ ْوَم ُأِحلَّ َلُكُم الطَّ َّْ اُت َوَما َعلَّْمُتم مَّْ  اْلَجَوارِِح﴾
يعٍت تعلموهنم ﴿تُ َعلُّْمونَ ُه َّ ِممَّا َعلََّمُكُم﴾ يعٍت متخذين الكبلب ﴾﴿ُمَكلِّْ   َ  يعٍت متخذين للكبلب،

أصوؿ الصيد، لذلك اشًتط العلماء ٞتواز اٗتاذ الكلب أف يكوف كلب صيد، أك ماشية، كيكوف معلمان 
مدربان على الصيد، ليس ٣ترد االقتناء، كال اقتناء كلب كاقتناء حراـ ُب الشريعة اإلسبلمية، قاؿ النيب صلى 

 .(3 )((م  اتخذ كل اً ل   كلب ص د أو زرع أو ماش ة نقص م  عملو كل يوم ق  اا)): اهلل عليو كسلم
 من أين سَتد كل يـو قَتاط؟ 

 .السبلـ عليكم كرٛتة اهلل كبركاتو. طيب ماشي بعدين نكمل إف شاء اهلل

 

 
 

 
 
 
 
 

 الدرس الثالث عشر
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 4 :ا١تائدة (2)
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إف اٟتمد هلل ٨تمده كنستعينو كنستغفره، كنصلي كنسلم على خاًب رسلو . بسم اهلل الرٛتن الرحيم
 .نبينا ٤تمد كعلى آلو كصحبو

 : أما بعد

بُ ِ )أظن كقفنا على  تفضل، آخر  (بَاب َمْ  َلْم يَ َ  اْلُوُضوَء ِإ َّ ِمْ  اْلَمْخَ َجْ ِ  ِمْ  اْلُقُ ِل َوالدُّ
 . حديث ُب الباب الذم قبلو، اللي ىو باب ما يتعلق بسؤر الكلب كلعابو

 
 

بُ ِ   بَاب َمْ  َلْم يَ َ  اْلُوُضوَء ِإ َّ ِمْ  اْلَمْخَ َجْ ِ  ِمْ  اْلُقُ ِل َوالدُّ
 

 
ثَ َنا َحْ ُص ْبُ  ُعَم َ ): قاؿ  . ابن غياث(َحدَّ

ثَ َنا ُشْعَ ُة َعْ  اْبِ  أَِبي السََّ ِ  َعْ  اللَّْعِ يّْ َعْ  َعِديّْ ْبِ  َحاِتٍم قَاَل َوأَْلُ  النَِّ يَّ َصلَّى ) قَاَل َحدَّ
اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم فَ َقاَل ِإَذا َأْرَوْلَ  َكْلَ َك اْلُمَعلََّم فَ َقَتَل َفُكْل َوِإَذا َأَكَل َفََل تَْأُكْل فَِإنََّما َأْمَسَكُو َعَلى 
نَ ْ ِسِو قُ ْلُ  ُأْرِوُل َكْلِ ي فََأِجُد َمَعُو َكْلً ا آَخَ  قَاَل َفََل تَْأُكْل فَِإنََّما َومَّْ َ  َعَلى َكْلِ َك َوَلْم ُتَسمّْ َعَلى 

 .(َكْلٍب آَخ َ 
اٟتديث ىذا طبعان عبلقتو الكربل بكتاب الصيد كالذبائح، فإف من األحكاـ الشرعية أف ا١تسلم إذا 
اٗتذ لو كلبان ألجل الصيد، فإف ىذا ٬توز، كيستثٌت من عمـو النهي، يعٍت اٗتاذ الكبلب الذم قاؿ فيو النيب 

م  اتخذ كل اً غ   كلب ص د أو ماش ة نقص م  عملو كل يوم )): _صلى اهلل عليو كسلم _ 
. فاٗتاذ الكلب ألجل الصيد يسوغ.  فاستثٍت كلب الصيد، ككلب اٟتراسة أيضان، ككلب ا١تاشية(1)((ق  اا

 :فإذا قتل الكلب الصائد ىذا، قتل فريسة، يعترب قتلو ٢تا ذكاة شرعية، فيجوز أكل ٟتمها بشركط

 ((ِإَذا َأْرَوْلَ  َكْلَ َك اْلُمَعلَّمَ )): أف يكوف ىذا الكلب معلمان، أم مدربان كما قاؿ ىنا: الشرط األكؿ
 ﴾﴿اْل َ ْوَم ُأِحلَّ َلُكُم الطَّ َّْ اُت َو ََعاُم الَِّذيَ  ُأوُتوْا اْلِكَتابَ : كىذا مأخوذ من اآلية الكرٯتة كىي قولو تعأب

                                                 

.  1574ح 1202ص/3ج:مسلم صحيح (1)
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 أم تدربوا ىؤالء ﴾﴿تُ َعلُّْمونَ ُه َّ .  أم متخذين للكبلب﴾﴿ُمَكلِّْ   َ ، ﴾﴿تُ َعلُّْمونَ ُه َّ ُمَكلِّْ   َ : إٔب أف قاؿ
 .الكبلب أك ىذه الكبلب على الصيد، فيشًتط أف يكوف كلبان معلمان، أم مدربان على الصيد

أف تسمي عليو عندما تطلقو، ألجل أف يقتل، أك ٯتسك الصيد أك الفريسة، تذكر : الشرط الثا٘ب
﴿َو َ تَْأُكُلوْا ِممَّا َلْم يُْذَكِ  : اسم اهلل؛ ألف ذكر اسم اهلل على الذبائح شرط شرعي ُب ٖتليلها قاؿ اهلل تعأب

 .فاشًتط الشارع عند إطبلؽ الكلب ذكر اسم اهلل عليو. اْوُم الّلِو َعَلْ ِو َوِإنَُّو َلِ ْسٌ ﴾
ِإَذا َأَكَل َفََل )): ىنا قاؿ_ صلى اهلل عليو كسلم _ كىو الذم أكد عليو ىنا النيب : الشرط الثالث

﴿َفُكُلوْا ِممَّا َأْمَسْكَ  : كىذا أيضان مأخوذ من اآلية فإف اهلل يقوؿ. ((تَْأُكْل فَِإنََّما َأْمَسَكُو َعَلى نَ ْ ِسوِ 
 .(1)َعَلْ ُكْم َواذُْكُ وْا اْوَم الّلِو َعَلْ ِو﴾

كالفارؽ كيف تعرؼ أف ىذا الكلب أمسك لنفسو أك ٓب ٯتسك؟ إذا أكل كلو هنشو كاحدة من 
الفريسة، أك كلب ُب دمها، أك شرب منها شيئان فتحـر عليك؛ ألنو اختل ىذا الشرط، فظهر أف الكلب 

فإذا رأيتو فعل ذلك، فبل . أمسك الفريسة لنفسو، تعلقت نفسو هبا فأكل منها شيئان، أك كلب ُب دمها
فإذا أكل، دٌؿ على أنو أمسك  ﴿َفُكُلوْا ِممَّا َأْمَسْكَ  َعَلْ ُكْم﴾: تأكلها؛ ألف اآلية اشًتطت قاؿ اهلل تعأب

أيضان يقوؿ إذا أكل أم الكلب ٖتـر عليك، كإذا _ صلى اهلل عليو كسلم _ كالنيب . لنفسو، تعلقت نفسو بو
 .ٓب يأكل يصبح قتلو قتل الكلب ٢تا مع ذكرؾ اسم اهلل عليها كٓب يأكل منها، ذكاة شرعية ٢تا

كتكلمنا ُب الدرس السابق . كجو إدخاؿ ىذا اٟتديث ُب الباب؛ ألف ا١تسألة مسألة لعاب الكلب
أمر بغسل اآلنية اليت يلغو فيها _ صلى اهلل عليو كسلم _ كالنيب . أف القوؿ ا١تستقر أف لعاب الكلب ٧تس
 .قررنا ىذا ُب الدرس ا١تاضي بالتفصيل. كلب بلسانو سبع مرات كالثامنة بالًتاب

فقطعان إذا قبض الكلب على الفريسة، رٔتا يدخل أنيابو فيها، رٔتا يعٍت ٯتزقها بأنيابو، كأنيابو ال ٗتلو 
حىت أف ا١تالكية . من شيء من اللعاب، فكيف يكن اٟتاؿ مع ما تقدـ من تقرير ٧تاسة لعاب الكلب

حىت نقلوا عن مالك أنو قاؿ . اعتربكا ىذا اٟتديث يعٍت يرد بو األحاديث الدالة على ٧تاسة لعاب الكلب
 . لو كاف لعابو ٧تس، أك عبارة ٨توىا، كيف أجاز أكل الفريسة مع أنو رٔتا أدخل أنيابو فيها

كىذا ال يشكل على ما تقرر سابقان مىت طبقت الشركط الشرعية، اليت منها أال يلغو الكلب ُب دـ 
 .فإذا تعلقت نفسو هبا، حرمت كال تعترب ذكاة شرعية. الفريسة، كال ينهش منها شيئان؛ ألف نفسو تعلقت هبا

                                                 

 4 :ا١تائدة (1)
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ككجو اٞتواب الثا٘ب أنو إذا قتلها كلو أدخل أنيابو فيها، فإف الدـ ا١تتدفق من الفريسة يزيل ىذا األثر 
اليسَت من لعاب الكلب، فيصبح ىذه اٟتالة حالة تستثٌت ألجل ىذين األمرين، من عمـو األحاديث، أك 

كلبان مدربان، ذكر اسم اهلل عليو، ٓب : مىت توفرت الشركط الثبلثة. اٟتكم الداؿ على ٧تاسة لعاب الكلب
 .كبالتإب ال إشكاؿ ُب ىذا اٟتديث على ما تقرر سابقان . يلغو ُب دـ الفريسة أك يأكل من ٟتمها

اٟتديث يدؿ على كجوب ترؾ . كاٟتديث فيو يعٍت فائدة أخرل ال بأس بذكرىا، كىو ترؾ الشبهة
أنا أرول كل ي المعلم وأومي )): _صلى اهلل عليو كسلم _ فإف عدم بن حاًب قاؿ للنيب . الشبهة
فبل أدرم الذم قتل الفريسة كليب  ((فأجد معو على ال  يسة كل اً آخ )) أطبق الشرط الشرعي ((عل و

 فصار .الذم ذكرت اسم اهلل عليو أك الكلب اآلخر الذم ال أدرم ىل طبقت الشركط الشرعية أـ ٓب تطبق
ُب األمر اشتباه ىل قاتل الفريسة كليب الذم ذكرت اسم اهلل عليو عندما أطلقتو عليها، أك القاتل الكلب 

_ اآلخر الذم رٔتا ال يكوف مدربان، أك رٔتا ٓب يذكر اسم اهلل عليو؛ فؤلف ا١توضوع فيو اشتباه، أفتاه النيب 
َفََل تَْأُكْل فَِإنََّما َومَّْ َ  َعَلى َكْلِ َك َوَلْم ُتَسمّْ َعَلى َكْلٍب ): بًتؾ الشبهة فقاؿ_ صلى اهلل عليو كسلم 

 . (آَخ َ 
كألجل ىذه الفائدة العظيمة، البخارم أدخل ىذا اٟتديث بنفسو أك بعينو ُب أكؿ كتاب البيوع، 

الناس ٭تدثوف معامبلت كثَتة قد ال تتضح، ىل ىي من . ٔتناسبة أف البيع كالشراء يدخلو كثَتان االشتباه
اٟتبلؿ البٌُت، أك من اٟتراـ البٌُت، فاالشتباه إذا كاف اشتباىان قويان مؤثران، ال ٣ترد يعٍت كسوسة ككذا، ينبغي أف 

 .طيب تفضل. ٭تتاط ا١تسلم لدينو، كىذا اٟتديث يدؿ على ذلك
 

بُ   باب َمْ  َلْم يَ َ  اْلُوُضوَء ِإ َّ ِمْ  اْلَمْخَ َجْ ِ  ِمْ  اْلُقُ ِل َوالدُّ
 

 

بسم اهلل الرٛتن الرحيم، كاٟتمد هلل رب العا١تُت، كالصبلة كالسبلـ على أشرؼ األنبياء : القارئ
 .كا١ترسلُت

بُ  ) :_رٛتو اهلل _ قاؿ ا١تصنف   باب َمْ  َلْم يَ َ  اْلُوُضوَء ِإ َّ ِمْ  اْلَمْخَ َجْ ِ  ِمْ  اْلُقُ ِل َوالدُّ

ِف َمْ  َيْخُ ُج ِمْ  ُدبُ ِِه الدُّوُد َأْو ِمْ  : َوقَاَل َعطَاءٌ  {َأْو َجاَء َأَحٌد ِمْنُكْم ِمْ  اْلَ اِئ ِ }َوقَ ْوُل اللَِّو تَ َعاَلى 
 . ذََك ِِه َنْ ُو اْلَقْمَلِة يُِع ُد اْلُوُضوءَ 

 . ْبُ  َعْ ِد اللَِّو ِإَذا َضِ َك ِفي الصَََّلِة َأَعاَد الصَََّلَة َوَلْم يُِعْد اْلُوُضوءَ : َوقَاَل َجاِب ُ 
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 . ِإْن َأَخَذ ِمْ  َشَع ِِه َوَأْظَ ارِِه َأْو َخَلَع ُخ َّْ ِو َفََل ُوُضوَء َعَلْ وِ : َوقَاَل اْلَ َس ُ 
 . َ  ُوُضوَء ِإ َّ ِمْ  َحَدثٍ : َوقَاَل أَبُو ُىَ يْ َ َة رضي اهلل عنو

َويُْذَكُ  َعْ  َجاِبٍ  رضي اهلل عنو َأنَّ النَِّ يَّ َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوعلى آلو َوَولََّم َكاَن ِفي َغْزَوِة َذاِت ال ّْقَاِع 
 . فَ ُ ِمَي رَُجٌل ِبَسْهٍم فَ نَ َزَفُو الدَُّم فَ  ََكَع َوَوَجَد َوَمَضى ِفي َصََلتِوِ 

 . َوقَاَل اْلَ َسُ  َما زَاَل اْلُمْسِلُموَن ُيَصلُّوَن ِفي ِجَ اَحاِتِهمْ 
 . َوقَاَل  َاُوٌس َوُمَ مَُّد ْبُ  َعِليٍّ َوَعطَاٌء َوَأْىُل اْلِ َجاِز لَْ َ  ِفي الدَِّم ُوُضوءٌ 

ُم َوَلْم يَ تَ َوضَّأْ _ رضي اهلل عنهما _ َوَعَصَ  اْبُ  ُعَمَ   َها الدَّ  .بَ ثْ َ ًة َفَخَ َج ِمن ْ
 . َوبَ َزَق اْبُ  أَِبي َأْوَفى َدًما َفَمَضى ِفي َصََلتِوِ : وقال اب  عم 

 .(َوقَاَل اْبُ  ُعَمَ  َواْلَ َسُ  ِف َمْ  َيْ َتِجُم لَْ َ  َعَلْ ِو ِإ َّ َغْسُل َمَ اِجِموِ 
كنواقض الوضوء  .ىذا الباب عقده اإلماـ البخارم ١تسألة نواقض الوضوء، ما الذم ينقض الوضوء

 :ثبلثة أنواع
 نواقض متفق عليها بُت العلماء ٚتيعان : النوع األكؿ. 
 نواقض ٥تتلف فيها، فمنهم من يعدىا ناقضان كمنهم ال، ْتسب األدلة : كالنوع الثا٘ب

 .كصحتها، كبلوغها إٔب كل عآب
 مظنة النقض، ما كاف مظنة للنقض كليس ناقضان ُب ذاتو: كالنوع الثالث. 

من ٓب يرل الوضوء إال من ا١تخرجُت )أما النوع األكؿ ا١تتفق عليو، فهو ما عقد عليو البخارم الًتٚتة 
فكل ما ٖتذر من قبل اإلنساف ذكران أك أنثى، أك دبره من بوؿ، أك غائط، أك . ىذا متفق عليو (القبل كالدبر

كل ما خرج من ىذين السبيلُت القبل كالدبر من . دـ، أك ريح، أك حىت قاؿ دكدان، أك صديدان، أك غَت ذلك
كا٠تبلؼ سيأٌب ُب النوع . ىذه متفق عليها عند األئمة ٚتيعان ببل خبلؼ. الذكر كاألنثى، ينقض الوضوء

 .الثا٘ب
كاالختبلؼ بناءن على أكالن صحة األحاديث، ىل صٌح . ا١تختلف فيها كىي متعددة: كالنوع الثا٘ب

رٔتا بعض األئمة ٓب تبلغهم، فلم يقولوا هبا، أك : كالسبب الثا٘ب. فيها ما يدؿ على أهنا ناقضة أك ٓب يصح
: ١تس ا١ترأة بالنسبة للرجل، فإف اهلل عز كجل يقوؿ: من أشهرىا. بلغتهم من طرؽ ضعيفة، كىي متعددة

 . طرفاف، ككسط:  كاألقواؿ ُب مبلمسة النساء ثبلثة مشهورة( 1)﴿َأْو َ َمْسُتُم النَّْساء﴾
                                                 

     . 43 :النساء (1)
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كمن ىم على مذىبو، يركف النقض ٔتجرد ١تس الرجل للمرأة، بصرؼ النظر _ رٛتو اهلل _ فالشافعي 
أم ١تس . عن ىذه ا١تلموسة، حىت لو كانت بنتو، أك أختو، أك أمو، أك زكجو، طفلة صغَتة أك امرأة كبَتة

كىذا اٟتقيقة فيو عسر شديد؛ ألف يعٍت التحفظ من ١تس الطفلة الصغَتة، . ١ترأة ببل حائل، ناقض للوضوء
 .ىذا قد يكوف فيو عسر شديد، فنقض الوضوء هبذا فيو ما فيو

كيقابلهم ُب الطرؼ اآلخر مذىب أيب حنيفة، فإنو اعترب ا١تبلمسة ىنا كناية عن اٞتماع، فبل ينقض 
إن اهلل يكني )): فمهما صنع الرجل ليس بناقض، كاستندكا على ذلك بكبلـ ابن عباس. عنده إال اٞتماع

 . كىو يعٍت اٞتماع﴿َ َمْسُتُم النَّْساء﴾ فذكر ا١تبلمسة ((بما شاء ع  ما شاء
كالقوؿ الوسط ُب ىذا، كالذم تدؿ عليو األدلة،  كىو مذىب فقهاء اٟتديث أنو ليس أم ١تس 

 :ينقض؛ كإ٪تا الناقض ١تس الرجل للمرأة بشرطُت أك بأحد٫تا

 ،أف يلمس بشهوة 

 أك ٬تدىا كإف ٓب يقصدىا. 

إذا المس ا١ترأة بدافع شهوة، أم دفعتو الشهوة للمسها، نقض كضوءه، أك كجد الشهوة كإف ٓب 
فمىت دفعتو الشهوة با١تبلمسة، أك كجدىا كإف ٓب يقصدىا، فقهاء اٟتديث يركف ىذا . تكن مقصودان لو أكليان 

صلى اهلل _ أن الن ي )) :كدليلهم ُب ذلك حديث عائشة كغَتىا. فعندىم ليس أم ١تس ينقض. ناقضان 
نساءه ويخ ج يصلي و  ))القبلة يعٍت ليست مبلمسة فقط، بل فيها ما فيها ( (كان يق ل_ عل و وولم 

 يعٍت ٖتكمو ُب شهوتو رٔتا ىو (1 )((وكان أملككم ْلربو)): ٍب عقبت عائشة قالت.  ثابت ىذا((يتوضأ
 .الذم منعو من أف يعيد كضوءه

فإذا اإلنساف ٖتركت فيو الشهوة، دؿ على أنو ما ملكها فيكوف مربر نقض الوضوء ىو الشهوة، 
 .سواءن كانت ىي الدافعة للمبلمسة، أك كجدىا كإف ٓب يقصدىا

فقد تعارضت فيها النصوص كاألدلة، . من النواقض ا١تختلف فيها أيضان، ١تس الذكر بالنسبة للرجل
: قاؿ_ صلى اهلل عليو كسلم _ كإف كاف مذىب فقهاء اٟتديث نقض الوضوء بو ٟتديث بيٍصرل، أف النيب 

 .(2 )((م  مّ  ذك ه فل توضأ))

                                                 

. 3099: رقم حديث 208 ص/  2 ج الكربل سننو ُب النسائي (1)
. 613: رقم حديث 129 ص/  1 ج الكربل سننو ُب البيهقي (2)
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صححو اإلماـ أٛتد، كقاؿ بو ُب أصح الركايتُت ُب مذىبو، كتبعو كثَت من فقهاء اٟتديث، كىذا 
كاستثٌت بعضهم ا١تبلمسة الغَت مقصودة العابرة، أك . لقوة الدليل فيو، أك صحة اٟتديث فيو ينبغي أف يراعى
 . اليت رٔتا ما قصدىا، أك ما انتبو ٢تا، تستثٌت من ذلك

فقهاء اٟتديث يقولوف . أما إذا تعمد ١تس يعٍت ذكره بيده، فعلى حديث بصرل ىذا يعترب ناقض
إنما ىو )): ك٢تم دليل يضاد ىذا الدليل كىو حديث. ىذا خاصة أٛتد، كاٞتمهور على أنو ليس بناقض

 .(1 )((بضعة منك
_ كغَتىا أف النيب " السنن"، ك"ا١تسند"ففي . من النواقض ا١تختلف فيها أيضان، أكل ٟتم اإلبل

: إن شئتم، أنتوضأ م  ل وم اْلبل قال: وئل أنتوضأ م  ل وم ال نم؟ قال)): _صلى اهلل عليو كسلم 
ففي ٟتـو الغنم أفتاىم إف شئت توضأ أك ال تتوضأ، .  ففٌرؽ ُب اٞتوابُت(2)((نعم توضئوا م  ل وم اْلبل

فلما سئل عن ٟتم اإلبل، جـز ُب اٟتكم كقاؿ نعم . دٌؿ على أف أكل ٟتم الغنم كما ُب معناه، ال ينقض
 .توضئوا من ٟتـو اإلبل

. أٛتد، كأبو عبيد، كإسحاؽ، كغَتىم، فينقضوف الوضوء بأكل ٟتم اإلبل: أخذ هبذا فقهاء اٟتديث
 .كاٞتمهور على أنو ليس بناقض، رٔتا لعدـ صحة اٟتديث عندىم، أك شيء من ذلك

ماذا بقي؟ ذكرك٘ب بنواقض الوضوء، ذكرك٘ب ماذا بقي؟ ما تذكركف . أيضان من النواقض ا١تختلف فيها
 .ذكرك٘ب ماذا بقي. نواقض الوضوء

:........... طالب_ 
قلنا قٌسمنا ثبلث أنواع متفق . ال النـو ُب النوع الثالث... ىذا جاء ُب حديث عٌمار. القيء نعم

كىو ا٠تارج من السبيلُت، كا١تختلف فيها كىو ما نتحدث عنو، النـو يأٌب ُب النوع الثالث، كىو ما : عليها
 .كاف مظنة للحدث كليس حدثان ُب ذاتو، ىذا النـو
إنما الوضوء م  )): قاؿ_ صلى اهلل عليو كسلم _ القيء ىذا جاء ُب حديث عٌمار أف النيب 

لكن اٟتديث ىذا منكر؛ بل حكم عليو البيهقي .  كذكر الدـ، كالقيء، كا١تٍت، كالبوؿ، كالغائط((خم 
كسنفصل ىذا . كابن اٞتوزم بأنو موضوع، بأسانيده ٣تاىيل فبل يلتفت إليو، كبالتإب القيء ال يعد ناقضان 

 . أكثر عندما نتكلم عن الدـ، كا٠تركج ينقض أك ال ينقض ُب نفس ىذا الباب

                                                 

. 16329: رقم حديث 22 ص/  4 ج مسنده ُب حنبل ابن (1)
. 20963: رقم حديث 98 ص/  5 ج مسنده ُب حنبل ابن (2)
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، الذم ذكره األخ النـو ليس . أما النوع الثالث كىو ما كاف مظنة للحدث كليس حدثان ىو النـو
يقوؿ ُب اٟتديث الذم صٌححو _ صلى اهلل عليو كسلم _ حدثان؛ ُب ذاتو كإ٪تا مظنة اٟتدث؛ ألف النيب 

فإذا )). ، السو ىو الشرج، الدبر يعٍت((الع   وكاء السو)): _عليو الصبلة كالسبلـ _ ٚتع من األئمة 
  (1 ).((نام  الع   اوتطل  الوكاء

فلما كاف النـو مظنة استطبلؽ . النائم ال يدرم ما ٮترج منو، رٔتا ٮترج منو ر٭تان، ٮترج منو شيء
كلذلك فقهاء اٟتديث أيضان، كقد مرت ىذه ا١تسألة ُب درس سابق، . ككائو، كخركج الريح منو، صار ناقضان 
 : اشًتطوا ألف يكوف النـو ناقضان شرطاف

 أما النػٍَّعسىة كا٠تفقة، كالنومة اليسَتة، ال يعتربكهنا . أف يكوف مستغرقان : الشرط األكؿ
 .ناقضة، يكوف مستغرؽ

 أف يكوف مستلقيان : الشرط الثا٘ب . 
فاشًتطوا . فنـو القاعد كلو كاف رٔتا يبدك أكثر، كلو طاؿ نوعان ما، ال يعتربكنو ناقضان كلذلك أدلتو

كيستثٌت نـو القاعد كىو ُب الغالب نـو خفيف طفيف، . االستغراؽ كاالستلقاء: لنقض الطهارة بالنـو
 .إذا توفر ىذاف الشرطاف ال ينقض.. بدكف ىذين. كالنعسة، كا٠تفقة، ك٨توىا كلو كاف مستلقيان 

كلذلك ذكرنا . إذا حصل االستغراؽ كاالستلقاء، يكوف النـو بالفعل مظنة كربل للحدث، كنقضان لو
تنام )): ككيف أجبنا على حديث ١تا قاؿ_ صلى اهلل عليو كسلم _ ا١تسألة ىذه ١تا تكلمنا على نـو النيب 

يصلي _ صلى اهلل عليو كسلم _  كاف يصلي الوتر(2 )((و  تتوضأ، قال إنو تنام ع ني و  ينام قل ي
، ٍب . صبلتو ُب الليل فإذا أذف الفجر صلى ركعتُت ٍب اضطجع، كناـ حىت ينفخ، كيسمعوف لو صوت نـو

 ((تنام ع ني و  ينام قل ي)): فتسألو عائشة تقوؿ تصلي كقبل أف تتوضأ، فقاؿ. يقـو كيذىب إٔب الصبلة
االستغراؽ، كاالنغبلؽ، كنـو القلب، ال . نومو فيو خصوصية_ صلى اهلل عليو كسلم _ فدٌؿ على أف النيب 

 ._عليو الصبلة كالسبلـ _ فمظنة اٟتدث زالت عنو، فبل يعد النـو ُب حقو ناقضان . سبيل لو إليو
فالبخارم يريد أف يبُت ىذه القضية، أنو فيو يعٍت شيء متفق عليو كىو ا٠تارج من القبل كالدبر، 

 كعمم ذلك ُب كل خارج، ال يقتصر على البوؿ (3) ﴿َأْو َجاء َأَحٌد مّْنُكم مّْ  اْلَ آِئِ ﴾:كاستدؿ باآلية

                                                 

  . 16925: رقم حديث 97 ص/  4 ج مسنده ُب حنبل ابن (1)
  . 3376: رقم حديث 1308 ص/  3 ج صحيحو ُب البخارم (2)
. 43 :النساء (3)
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كل خارج من السبيلُت سواءن . كالغائط، لو خرج منو قيحان، أك دمان، أك صديدان، أك دكدان، أك مذيان، أك ٨توه
 .كاف لو ًجٍرمان، أك كاف ٣ترد ر٭تان، يعترب ناقض، كىذا ٣تمع عليو

 . نقل عن عطاء بن رباح(َوقَالَ )
 يعٍت يريد عطاء أف يبُت أف (ِف َمْ  َيْخُ ُج ِمْ  ُدبُ ِِه الدُّوُد َأْو ِمْ  ذََك ِِه َنْ ُو اْلَقْمَلِة يُِع ُد اْلُوُضوءَ )

 .  ا٠تارج ناقض كلو كاف من غَت البوؿ كالغائط، اللي ىم يعٍت ا١تعتاد أف ٗترج من ىذين السبيلُت
 . ىو األنصارم الصحايب(َوقَاَل َجاِبُ  ْبُ  َعْ ِد اللَّوِ )
بإدخاؿ ىذا األثر، _ رٛتو اهلل _ يريد اإلماـ  (ِإَذا َضِ َك ِفي الصَََّلِة َأَعاَد الصَََّلَة  َ اْلُوُضوءَ )

الرد على بعض فقهاء الكوفة كحىمَّاد بن أيب سليماف، كأيب حنيفة، الذين يعتربكف الضحك ناقض للوضوء، 
أك القهقهة، فيو بعض فقهاء الكوفة كىو تقريبان استقر ُب مذىب اٟتنفية، أف الضحك ناقض للوضوء، مع 
أف النقل كالعقل ال يدؿ ما عبلقة الضحك بالوضوء، ما عبلقتو بالوضوء؟ كلذلك ١تا كجدكا ا١تسألة بالفعل 

إذا ضحك داخل الصبلة تبطل الصبلة، كىذا متفق عليو ألف الضحك . قيدكه بداخل الصبلة.. فيها يعٍت
فقالو الفقهاء ٚتيعان ما الفرؽ بُت أف نضحك داخل الصبلة كخارجها ُب شأف . مبطل للصبلة، كالوضوء

الوضوء؟ ما الفرؽ؟ إذا كاف الوضوء ناقضان ُب ذاتو، سواء داخل الصبلة أك خارجها، الريح ناقض داخل 
 الصبلة كخارجها، البوؿ ناقض داخل الصبلة كخارجها أليس كذلك؟

فإف كاف ناقضان، ال عربة للتفريق بُت كونو داخل الصبلة . فإما أف يكوف الضحك ناقضان أك ال يكوف
كإف ٓب يكن ناقضان، كىذا ىو الصواب؛ ألنو ال عقل كال نقل يدؿ على أف الضحك ناقض، . أك خارجها

كلذلك أدخل ىذا األثر البخارم، أف الصحابة من ا١تستقر عندىم أف الضحك نعم . فينبغي ترؾ ذلك
ينقض الصبلة؛ ألف الصبلة ال ٬توز فيها الضحك، كال الكبلـ، كال اٟتركة الكثَتة، كتبطل الصبلة ىذه 

 .األشياء ىذه، ال شك ُب ذلك، كلكن ال تبطل الوضوء
يتعجب ٦تن ينقض الوضوء بالضحك كال ينقضو بأكل ٟتم اٞتزكر _ رٛتو اهلل _ ككاف اإلماـ أٛتد 

عندىم ٟتم اٞتزكر مع أنو فيو أدلة، سواء صحت عندىم أك . اللي ىو ٟتم اإلبل، كىو مذىب اٟتنفية يعٍت
ما صحت، ىذا شيء آخر، لكن ما كاف فيو دليل كلو كاف ٚتليان، أكٔب من أف ٬تعل ناقضان ٦تا ال دليل 

حىت ما فيو أدلة تدؿ على أف الضحك هنائيان، كما عبلقة الضحك كالتبسم بالوضوء . عليو ال عقل كال نقل
 .نقضان، أك عدـ نقضو
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عجبت ٦تن ينقض الضحك بالوضوء كال ينقضو بأكل ٟتم : " ككاف اإلماـ أٛتد يتعجب يقوؿ
فالضحك إذف يبطل الصبلة ببل شك، يبطلها . كبالفعل ألنو أبعد عن القياس العقلي كال نقل فيو". اإلبل

ببل شك؛ ألنو من جنس األفعاؿ اليت أيمرنا بًتكها من الكبلـ ك٨توه، فمن ضحك ُب صبلتو، أك تعمد 
، ّتمل مفهومة، تبطل صبلتو ككضوءه على حاؿ، خبلفان ١تذىب فقهاء الكوفة  الكبلـ بكبلـ مفهـو

 .كاٟتنفية
 . ىو البصرم(َوقَاَل اْلَ َس ُ )
شوؼ ا١تسألة ىذه ىي مسألة جدان  (ِإْن َأَخَذ ِمْ  َشَع ِِه َوَأْظَ ارِِه َأْو َخَلَع ُخ َّْ ِو َفََل ُوُضوَء َعَلْ وِ )

إذا توضأ ا١تسلم كمسح على رأسو، ..  ليس ُب باب(22:48)ٚتيلة، كىي تدخل ُب باب القياس، قياس 
ٍب حلق شعره الذم مسح عليو، ىل يلزمو أف يعيد الوضوء، باعتبار أف ا١تسح المس الشعر الذم حلق 

 كأزيل؟ أك توضأ كأزيل ٍب قص أظفاره؟
اٟتسن يريد . باإلٚتاع من حلق رأسو بعد الوضوء، أك قص أظفاره، فبل كضوء عليو، كضوؤه صحيح

أف يقيس ا١تختلف عليو، على ا١تتفق عليو كىو ا١تسح على ا٠تفُت؛ ألنو يكاد ٚتاىَت العلماء يشًتطوف ُب 
كل فركع الفقو، ُب كل فركع الفقو يشًتطوف ُب باب ا١تسح على ا٠تفُت عدـ ا١تسح على ا٠تفُت، لبقاء 

فإذا مسحت على ا٠تف أك . الطهارة، من شركط ا١تسح كالشرط الثامن أك السادس أك ا٠تامس عدـ نزعهما
 .الشراب أك اٞتورب ٍب نزعتو، عند ٚتهور الفقهاء تنتقض الطهارة كيلزمك اإلعادة

فقس خلع ا٠تفُت، كقس خلع اٞتوربُت . قاس ا١تختلف عليو على ا١تتفق عليو_ رٛتو اهلل _ اٟتسن 
كبل٫تا إماطة كإزالة، كما مسحت على شعر الرأس ٍب أزلتو فبل تنقض الوضوء، قس . على حلق شعر الرأس

قياس . أيضان مسح ا٠تفُت كاٞتوربُت إذا مسحتهما فنقضتهما ال ينتقض الوضوء، كىذا قياس صحيح
. صحيح كىو أحد القولُت عند أٛتد، كشيخ اإلسبلـ ابن تيمية احتج لو ْتجج عقلية جدان قوية، جدان قوية

_ كلذلك اٟتسن . خبلؼ مذىب ٚتهور الفقهاء اللي ينقضوف الوضوء بنزع ا٠تفُت؛ ألف القياس كاضح
 . أم بعد الوضوء، أم أزاؿ شعره خلعو حلقو(إذا َأَخَذ ِمْ  َشَع ِهِ ): ربط بُت الثبلثة قاؿ_ رٛتو اهلل 
 ا١تسألة عنده كاحدة، فهو يريد أف ينبهك إٔب أف تقيس ا١تختلف عليو (أو َأْظَ ارِِه َأْو َخَلَع ُخ َّْ وِ )

. كىو نزع ا٠تفُت، على ا١تتفق عليو ّتامع أف العلة كاحدة، كىي النزع، كأف ا١تسح كقع على ىذا كعلى ىذا
فإذا ٓب تنقض الوضوء ْتلق الرأس بعد ا١تسح عليو، فبل تنقض الوضوء أيضان بنزع ا٠تفُت أك اٞتوربُت بعد 

 .ا١تسح عليهما
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كقلت لك شيخ اإلسبلـ ابن تيمية احتج ٢تذا ْتجج كثَتة، راجعوىا ُب جزء كاحد كعشرين من 
 ".الفتاكل"

 . الصحايب(َوقَاَل أَبُو ُىَ يْ َ ةَ )
إذا جاءؾ أم نص بصيغة . يريد البخارم أف يستدؿ بصيغة اٟتصر (َ  ُوُضوَء ِإ َّ ِمْ  َحَدثٍ )

، يقتضي قصر كحصر الناقض ُب اٟتدث، الذم "ال كضوء إال من كذا"، "إال"ك" ال"اٟتصر اليت من أدكاهتا 
فسره أبو ىريرة كما سيأٌب ُب اٟتديث ُب الباب بأنو ما ٮترج يعٍت من دبره من الريح، لينبو باألدٗب على 

 . األعلى
فدؿ على أف مذىب أيب ىريرة أف الوضوء ال ينتقض إال ٔتا خرج من القبل كالدبر؛ ألنو صيغة 

فكأنو يريد أف .  فبل عنده ٟتم جزكر، كال ٟتم كذا، كل ىذه ما تدخل ُب ىذا اٟتصر(َ  ُوُضوَء ِإ َّ )حصر 
يبُت البخارم هبذا األثر الذم استخدـ فيو أبو ىريرة صيغة اٟتصر، أف مذىب أيب ىريرة قصر ا١تواطن على 

 .ما ٮترج من السبيلُت، كإف كاف استخدـ الريح لينبو باألدٗب على األعلى
َويُْذَكُ  َعْ  َجاِبٍ  َأنَّ النَِّ يَّ َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوعلى آلو َوَولََّم َكاَن ِفي َغْزَوِة َذاِت ال ّْقَاِع فَ ُ ِمَي )

 من ىذه اٞتملة يدخل على مسألة الدماء (رَُجٌل ِبَسْهٍم فَ نَ َزَفُو الدَُّم فَ  ََكَع َوَوَجَد َوَمَضى ِفي َصََلتِوِ 
 .البخارم، الدـ، ك٭تسن أف ٪تهد ٢تا بتمهيد

ىذه الدماء ٧تسة أك غَت ٧تسة؟ كخركجها من اإلنساف ىل ينقض الوضوء أك ال ينقض؟ ُب ذلك 
 .تفصيل نرتبو

 :الدماء تقسم ثبلثة أقساـ

أما دماء البهائم، فإف كانت ٦تا ال يؤكل ٟتمو، من سباع، كاحملرمات كا٠تنزير ك٨توه، كذكات 
حسب شريعتنا ما ال يؤكل ٟتمو . ما ال يؤكل ٟتمو حسب شريعتنا. ا١تخالب من الطيور، فدماؤىا ٧تسة

 .فدماؤه ٧تسة

كاإلبل، كالغنم، كالبقر، كالطيور غَت اٞتوارح، ما يؤكل ٟتمو شرعان، فدماؤه على : ما يأكل ٟتمو
 :نوعُت أك قسمُت
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قاؿ . الدـ ا١تسفوح، كىو ما ٮترج حاؿ الذكاة من أكداجها، ىذا ٧تس بنص القرآف: القسم األكؿ
فاشًتط أف يكوف مسفوحان، كىو ما قيصد إسفاحو عن طريق ماذا؟ ( 1)﴿َأْو َدماً مَّْسُ وحًا﴾: اهلل تعأب 
 .الذكاة

ب، كيسفح من دمها حاؿ الذبح، ثعفعندما تذكي الشاة، أك تنحر الناقة، أك ٨توىا، ما يسيل كم
 .﴿َأْو َدماً مَّْسُ وحًا﴾: ىذا ٧تس ٬تب الغسل منو كتفاديو بنص اآلية

ىذا الصواب الذم عليو . ما يبقى ُب أثناء اللحم كالعركؽ من الدماء، يبقى شيء: النوع الثا٘ب
_ رضي اهلل عنها _ فقهاء اٟتديث طهارتو؛ ألنو يصعب جدان التحرز منو، كٛتلوا عليو حديث عائشة 

 الدـ الذم يتساقط من اللحم عادة، يتساقط ((كنا نط خ الل م وإن الدم لخطوا في القدر)): قالت
بعد االنتهاء من الدـ ا١تسفوح، يتساقط على أطراؼ القدر، كُب كسطو . قطرات ٦تا يبقى ُب اللحم كالعركؽ

 . أيضان كُب أثناء اللحم شيء من الدماء، ىذه مغتفرة؛ ألف القرآف قٌيد بالدـ ا١تسفوح، كىذه ليست مسفوحة
الدـ ا١تسفوح : دـ ما يؤكل ٟتمو قسماف. دـ ما ال يؤكل ٟتمو ٧تس. دـ اإلنساف: القسم الثالث

 . ىو النجس، كما يبقى ُب اللحم ُب العركؽ مغتفر ال يعد ٧تسان 
ىل الدـ الذم ُب . دـ اإلنساف الذم فيو البحث الطويل، ا٠تبلؼ ُب ىذه ا١تسألة كبَت جدان 

اإلنساف ٧تس، ْتيث إذا خرج سواء من أنفو، أك من جرحو ٬تب غسلو كتفاديو؟ كغسل ما أصاب الثياب 
منو؟ أـ أف الدـ الذم ُب جسم اإلنساف طاىر، كخركجو ال يعد ناقضان للوضوء، ككقوعو ُب اٞتسد كعلى 

 الثياب ال يلـز غسلو؟
ىذه ا١تسألة ٚتاىَت أىل العلم، بل نقلوا اإلٚتاع فيو، على أف دـ اإلنساف ٧تس، ىذا قوؿ ٚتاىَت 

، قاؿ فيو اإلٚتاع. كابن عبد الرب نقل فيو اإلٚتاع. العلماء أٚتع العلماء أف . ك٦تن نقل اإلٚتاع أيضان ابن حـز
كبالتإب إذا خرج من أم سبيل، من رعاؼ، أك جرح، اعتربناه كخركج البوؿ، ككخركج . دـ اإلنساف ٧تس

العذرة، ناقض كيلزمك أف تغسل جسدؾ كثيابك ٦تا أصابك، سواءن من دمك أك من دـ غَتؾ من بٍت 
 .اإلنساف

كٓب يستطع أصحاب ىذا القوؿ ا١تٌدعوف لئلٚتاع، أف يأتوا بنص كاحد تقـو بو اٟتجة على ٧تاسة دـ 
إنما )): بعدما داركا، كْتثوا، كنظركا، كجدكا حديث عٌمار الذم ذكرتو قبل قليل. اإلنساف، كال نص كاحد

                                                 

      . 145 :األنعاـ (1)
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من حديث عمار من البوؿ، كالغائط، _  صلى اهلل عليو كسلم _ ينسبوف إٔب النيب  ((الوضوء م  خم 
 .كالقيء، كالدـ، كا١تٍت

العلل "ابن اٞتوزم أدخلو ُب ". ال أصل لو: "البيهقي قاؿ. قلت لكم قبل قليل حديث موضوع
صاحبنا ابن حجر ُب التلخيص الكبَت أك ". ضعيف جدان : "ابن حـز قاؿ". ا١تتناىية ُب األحاديث الواىية

اٝتو؟ ُب ٗتريج الرافعي الكبَت، أخرج فيو " تلخيص اٟتبَت"شو اٝتو الكتاب اللي خرج فيو للرافعي؟ 
موضوع، حديث موضوع ليس ضعيف، فبالتإب ما . أحاديث الرافعي، كمتوف الفقو للشافعية، كغَتىم

كجدكا نصان كال حىت رٔتا ٭تتمل أف ييذكر، إذا ٕتاكزنا ىذا اٟتديث ا١توضوع حديث عمار ىذا، ضٌعفوه بل 
كاإلٚتاع كأف البخارم ىنا استبق اٞتواب عنهم، . كٌضعوه، ما كجدكا أم نص، كلذلك اسًتكحوا إٔب اإلٚتاع

كيف يكوف إٚتاع كاآلثار اآلف كلها عن الصحابة على أف الدـ مغتفر عندىم؟ بأم حق ينقل اإلٚتاع 
كا٠تبلؼ من الصحابة؛ بل ٓب ينقل عن الصحابة خبلؼ ما نقلو البخارم من أف الدـ طاىر؟ فدعول 

 .اإلٚتاع ٖتتاج ٖترير
؛ ألنو ١تا يقوؿ قاؿ ابن عبد الرب، "االستذكار"ك١تا رجعت أنا اٟتقيقة إٔب نص عبارة عبد الرب ُب 

رجعت لعبارتو كجدهتا دقيقة، كال يقصد ىذا، كال يقصد دـ اإلنساف حىت؛ بل يقصد الدـ ا١تسفوح الذم 
كىذه ". أٚتع العلماء ببل خبلؼ نعلمو أف الدـ ا١تسفوح ٧تس:"فنص عبارتو قاؿ. تكلمنا عليو قبل قليل

فالكبلـ .. لكن ىو يريد يؤكد النص القرآ٘ب بأنو. قبل اإلٚتاع، أصبلن ما ٨تتاج اإلٚتاع؛ ألنو فيها نص قرآ٘ب
فهو ينقل اإلٚتاع على مسألة أخرل ُب الدـ . الدـ ا١تسفوح ُب البهيمة. ما فيو دـ مسفوح ُب اإلنساف

ا١تسفوح ُب البهائم ا١تأكوؿ ٟتمها، ال يتكلم عن دـ اإلنساف ال من قريب كال من بعيد؟ فتمحض ُب ابن 
 .حـز فقط نقل اإلٚتاع

ككيف . كابن حـز جاء ُب القرف ا٠تامس، ك٭تتاج إٔب إثباتات جد كبَتة، حىت يثبت ىذا اإلٚتاع
َما زَاَل ): يثبت اإلٚتاع كعندنا كبلـ جابر، كحديث جابر اآلف، كاٟتسن قبلو نقل اإلٚتاع على ضد قولو

أدرؾ أبا ىريرة، :  اٟتسن عاش ُب القرف األكؿ ا٢تجرم، كأدرؾ صحابة(اْلُمْسِلُموَن ُيَصلُّوَن ِفي ِجَ اَحاِتِهمْ 
 . كأبا بكرة، كأنس، كىو من طبقة أكاسط التابعُت

 أم ما يغسلوف ما (ُيَصلُّوَن ِفي ِجَ اَحاِتِهمْ ) ىذا اإلٚتاع اٟتقيقي أهنم (َما زَاَل اْلُمْسِلُمونَ ): يقوؿ
ىذا إٚتاع كال مو إٚتاع؟ ينقلو اٟتسن البصرم ضد إٚتاع ابن . يصيب أجسادىم كثياهبم من نزؼ اٞتراح
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فأيهما ُب العقل كالنقل تقبل إٚتاعو؟ الذم عاش ُب القرف األكؿ، كليس ىناؾ نص ٮتالفو؛ بل . حـز
 النصوص معو؟ كلبل إٚتاع ابن حـز الذم ُب القرف ا٠تامس ا٢تجرم، كال معو كال نص كاحد؟

خاصة ١تا فاتو ابن عبد الرب، ١تا رجعنا إٔب . كل عاقل ال شك يرد اإلٚتاع ا١تدعى عند ابن حـز
 .عبارتو، كجدنا ابن عبد الرب ينقل إٚتاع ُب مسألة أخرل غَت مسألة دـ اإلنساف

فلما ٓب يكن ىناؾ نصان، ال آية، كال حديثان ال صحيحان كال ضعيفان، إال اٟتديث ا١توضوع على 
، كناقلها كاحد، ابن  ٧تاسة دـ اإلنساف، كدعول اإلٚتاع مقدكح فيها؛ ألهنا متأخرة جدان من عند ابن حـز
ا١تنذر ما ذكر ىذا اإلٚتاع، القدماء، الشافعي ما ذكره، التابعوف نقلوا خبلفو كاٟتسن البصرم، اآلثار عن 

كبالتإب يظهر لك صواب، كإف قاؿ اٞتمهور بالنجاسة، . الصحابة على خبلفو، فهذا اإلٚتاع غَت معترب
 . خاصة كتب الفركع ا١تتأخرة

فإف ا١تأثور عن الصحابة كما ستقرأ اآلف النصوص، كالتابعُت، كإحدل الركايتاف عن أٛتد رجع إليها 
، كاختارىا ا١تتأخركف من األئمة الكبار، كعليو الدليل الصحيح "الفركع"ُب آخر حياتو، كنقلها ابن ميٍفًلح ُب 

كبالتإب ما خرج من اإلنساف من دـ ال ينقض الوضوء، . كما سنذكر بعد قليل، أف دـ اإلنساف طاىر
 .حىت من باب القياس العقلي. كليس بنجس

أعجبتٍت ىذه ذكرىا الشوكا٘ب قاؿ اإلنساف كلو دماء، جسمو كلو دـ، فلو ٧ٌتست دـ اإلنساف، 
اإلنساف يصبح ٧تس كلو يعٍت، أك ثبلثة أرباعو ٧تس، ىذا يعٍت ما يتفق حىت مع قواعد الشريعة، كتكرٙب بٍت 

كإف كاف نيقل أنو . حىت مسألة ا١تٍت كسيأٌب ٢تا ذكر، الصواب طهارتو. آدـ كخاصة ا١تسلم، ما يتفق ىذا معو
كما تغسل ثوبك إذا كقع عليو شام، كال . ييغسل، يغسل من باب التنظف ال من باب التطهر من النجاسة

٧تاسة كال نظافة فقط؟ نظافة، ما فيو عاقل يقوؿ . كقع عليو عصَت، كال كقع عليو طعاـ، ما تغسلو؟ تغسلو
 .كذلك ا١تٍت كالدـ. ٧تاسة

فلما عرفنا أف دعول اإلٚتاع فيها نظر، بل ٥تصومة، بل رٔتا نستطيع أف ندعي اإلٚتاع على ضدىا 
على كبلـ اٟتسن البصرم، كاألدلة كاٟتديث ىذا الذم صلى كقد نزؼ الدـ ُب غزكة ذات الرقاع، كحديث 

، كقوؿ الصحابة أنو ال _صلى اهلل عليو كسلم _ تبثو األئمة كسأذكر لك ٗتر٬تو اآلف، كما نقل عن النيب 
 .يلزمك بعد اٟتجامة الطهارة؛ كإ٪تا يكتفي غسل احملاجم فقط

كل ىذه تدؿ على أف ا١تستقر عند الصحابة ببل نص عن الصحابة أنفسهم خبلفو، كال عن 
َويُْذَكُ  َعْ  َجاِبٍ  َأنَّ النَِّ يَّ ): أكؿ دليل قولو. كاقرأ اآلثار تتضح لك ا١تسألة. التابعُت أف دـ اإلنساف طاىر
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يذكر حديث، البخارم يذكر أك يعلق حديث جابر ُب قصة غزك  (..َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم َكاَن ِفي َغْزَوةِ 
 .ذات الرقاع

غزكة مشهورة ُب السَتة، تسمى غزكة ذات الرقاع؛ ألف الصحابة ١تا كانوا يسَتكف، أكثرىم ما كاف 
 . ٢تم أحذية، فقراء، فكانوا ٮتيطوف يقطعوف من ثياهبم الرقاع يربطوهنا على أرجلهم كيسَتكف

صحابياف أك صحابيُت أحد٫تا مهاجر كاآلخر أنصارم، _ صلى اهلل عليو كسلم _ فلما أككل النيب 
فقاؿ األنصارم كىو عىبَّاد بن ًبٍشر للمهاجر كىو عىمَّار بن . أف ٭ترسا ٢تم الوادم ُب الليل، ليناـ بقية اٞتيش

فقاـ ىذا . أنت ٖب أكؿ الليل كأنا أصلي، كأنا أناـ آخره كأنت تصلي، يعٍت قسموا الليل قسمُت: ياسر
األنصارم عباد يصلي، فبصر بو أحد من يكمن ٢تم من الكفار، فرماه بسهم فأصاب ترقوتو، فنزؼ الدـ، 
نزع السهم ككضعو كاستمر ُب صبلتو، فدؿ على أف لو كاف يصلي كخرج منو الريح، ما يقطع الصبلة؟ 

 ١تاذا استمر؟. يقطعها
ككلمة . مستقر عنده أف الدـ ليس ٧تسان كليس ناقضان، كسهم ثا٘ب، كثالث، ثبلثة أسهم كالدـ ينزؼ

يعٍت يشعرؾ ما ىي قطرة كال قطرتُت كما حاكؿ بعضهم أف ٬تيب، قاؿ يعفى عن القليل، ىذا " ينزؼ"
ٍب أيقض . سهاـ ينزؼ دـ، كاستمر ُب صبلتو... نزؼ ما ىو قليل، سهاـ ىذه ما ىي نقشة عصفور كال

كٓب يذكر أنو أعاد صبلة،  (1)((ىَل أنه تني قال كن  في وورة الكهف فك ى  أن أقطعها)): عمار قاؿ
عليو الصبلة _ موجود بينهم _ صلى اهلل عليو كسلم _ كالنيب ....كال غسل دمان، كال توضأ فدؿ على 

كعمار مهاجرم قدٙب، كعباد أنصارم قدٙب ككبل٫تا من رفعاء الصحابة، فدؿ على أنو مستقر _ كالسبلـ 
رضي اهلل _ عندىم، ليس اجتهادان من ىذا؛ ألف الصبلة عندىم من أجٌل األعماؿ، كال يتساىلوف فيها 

. إال ١تا كاف مستقر عندىم استقراران يتجاكز حىت قضايا الورع ككذا، أف الدماء ال شبهة فيها مطلقان _ عنهم 
 .فاستمر ُب صبلتو رغم نزفو للدـ

تشعرؾ بذلك؛ ألف  (ييذكر)حاكؿ بعضهم تضعيف ىذا اٟتديث، حىت البخارم عٌلقو بصيغة 
باب أف : "، كترجم عليو"الصحيح"، كركاه ابن خزٯتة كتبثو ُب "السنن"اٟتديث ركاه أكالن ركاه أبو داككد ُب 

، "السنن الكربل"كأخرجو البيهقي ُب . ىكذا قاؿ ابن خزٯتة ُب الصحيح" خركج الدـ ال يلـز منو الوضوء
 .كالبيهقي شافعي كخالف قدماءىم كما قبلو من الفقهاء ُب ىذه ا١تسألة لصحة األثر عنده

                                                 

 . 1: رقم حديث 224 ص/  1 ج سننو ُب الدارقطٍت (1)
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. كابن خزٯتة ٤تسوب على الشافعية أيضان . كترجم عليو نفس الًتٚتة أك قريب من ترٚتتو ابن خزٯتة
كصٌححو ابن خزٯتة أيضان، كصححو اٟتافظ " باب عدـ ترؾ الوضوء أك عدـ الوضوء من نزؼ الدـ: "قاؿ

قىة بن يىسىار، عن عىًقيل بن . ابن حجر نعم ُب سنده ٤تمد بن إسحاؽ صاحب السَتة، يركيو عن شيخو صىدى
اًبر بن عىٍبد اهلل، عن أبيو، قالوا فيو علتاف أكالن . ٤تمد بن إسحاؽ، كعقيل قالوا ٣تهوؿ، ىذه ردكىا األئمة: جى

نعم قاؿ عنو بعضهم ٣تهوؿ، لكن اٟتاكم عرفو ككثقو، كالًعٍجلي ُب تابعي ا١تدينة عرفو . عقيل ليس ٣تهوالن 
كعلى ىذه . كالعمل على التوثيق، خاصة أف اٞتارح ٓب يذكر جرحان يفسر بو. ككثقو، كاٟتاكم عرفو ككثقو

 .القواعد عند ا١تصطلح
أما ٤تمد بن إسحاؽ، كإف كاف ضٌعفو كثَت من العلماء ُب اٟتديث، إال أنو ييدفع عنو بذلك من 

 :كجهُت
أف تضعيفو ليس متفقان عليو؛ بل ىناؾ من األئمة الكبار من ثبت حديثو كحسنو، : الوجو األكؿ

معلومة يعٍت ىذه لتعرؼ حاؿ ٤تمد بن يسار، ْتث عميق جدان كمستفيض .. كأحسن ْتث. كىو الراجح
كتب ْتث جدان . ُب ٗتر٬تو أك ُب تعليقاتو على مسند أٛتد_ رٛتو اهلل _ جدان كتبو احملدث أٛتد شاكر 

 . طويل، كقارب بُت األقواؿ كخرج أف ٤تمد بن إسحاؽ ال ينخفض عن رتبة اٟتسن على األقل
ىذه قصة سَتة، . إذا كاف يركم شيئان من السَتة كهذه القصة_ كىو الوجو الثا٘ب _ كيزداد ثقة 
رٛتو _ ىذا نص أٛتد " إذا ركل الراكم حديثان فيو قصة دؿ على أنو ضبطو كحفظو: "كاإلماـ أٛتد يقوؿ

فإذا كجدت راكم فيو نوعان ما كبلـ، ما ىو متفق على ضعفو، فيو كبلـ . كىو من ىو ُب ىذه الفنوف_ اهلل 
كمنهم من يوثقو، كركل حديثان كاٟتديث مشهور بقصة، خاصة من قصص السَتة كلو عناية خاصة هبا، دؿ 

رٛتو اهلل _ على ضبطو ٢تا؛ كلذلك ابن خزٯتة، كالبيهقي، كاٟتاكم، كالذىيب، كابن حجر، كالشيخ األلبا٘ب 
 .كلهم صححوا ىذا اٟتديث، كأقلهم درجة من حسنو، كبالتإب زالت العلل_ 

فهذا أكثق كأدؿ من حديث عمار السابق الذم اتفقوا على كضعو، كفيو داللة صر٭تة ٔتحضر النيب 
أم إٚتاع أبلب من ىذا مع . كٚتهور أصحابو أف نزؼ الدماء ال ينقض الوضوء_ صلى اهلل عليو كسلم _ 

، الذم ىكذا نقلو بدكف يعٍت مراجعة يعٍت دقيقة لآلثار  .النص؟ ىذا اإلٚتاع، ال إٚتاع ابن حـز ا١تزعـو
 كىذا إٚتاع (َما زَاَل اْلُمْسِلُموَن ُيَصلُّوَن ِفي ِجَ اَحاِتِهمْ ): اٟتسن أيضان يؤكد، اٟتسن البصرم يقوؿ

 . آخر يؤكد اٟتديث السابق، يدؿ على أنو ىناؾ مستقر
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يعٍت عاش حياتو كلها تقريبان ُب القرف  (110)توُب مائة كعشرة _ رٛتو اهلل _  اٟتسن (َمازَالَ )
ركل عن أيب بكرة بالسماع، كعن أيب ىريرة بالسماع، . قلت لقي الصحابة اٟتسن البصرم. األكؿ ا٢تجرم

كتصلو بالسماع ُب مسند أٛتد، كعن أنس، كعن غَته، أدرؾ صحابة، كأدرؾ كبار التابعُت، ٍب ينقل لك 
 . أف ىذا ىو ا١تستقر، ىذا ىو اإلٚتاع اٟتقيقي(َمازَالَ ): ىذه العبارة
 أم ما كانوا يتعانوف أف يغسلوا ثياهبم أك أبداهنم ٦تا ينزؼ منها من دماء (ُيَصلُّوَن ِفي ِجَ اَحاِتِهمْ )

: الصحابة. دٌؿ على أف اجملمع عليو، ا١تستقر عند الصحابة كالتابعُت. من جراحات، سواءن ُب اٞتهاد أك غَته
 .دؿ عليو حىت حديث عىبَّاد بن بشر ُب غزكة ذات الرقاع

ىذا اٟتسن ينقل إٚتاعهم على ذلك، أف الدماء البشرية طاىرة، فخركجها ال ينقض : كالتابعُت
خاصة الفريق ا١تقابل ما استطاع أف يذكر ال نصان، . الوضوء كال يلـز أف تغسل ما أصاب بدنك كثيابك منها

 .تفضل. كإٚتاعو فيو ما فيو

 ......:....طالب_ 
االتفاؽ . حديث ا١تستحاضة ما لو أم عبلقة؛ بل ضده ليس عليو. حديث ا١تستحاضة ما لو عبلقة

 . منعقد على أف دـ اٟتيض كدـ النفاس دـ فاسد ٧تس، ال ينقض الوضوء، ال تصلي معو أصبلن 
كالشارع فٌرؽ بُت الدماء ا٠تارجة من ا١ترأة، فاعترب دـ االستحاضة غَت ناقض للوضوء؛ ألنو يعترب دـ 

كلذلك يعمل إما على التمييز، إذا ميزت . طبيعي كلبل ال؟ لو كاف ينقض الوضوء، صار مشكلة جدان كبَتة
كلو . ا٠تبيث، كالطيب ىذا الطاىر، فتتوضأ لكل صبلة احتياطان كليس كجوبان، كتتحفظ كتصلي: بُت الدمُت

لذلك ما . كاف ٧تسان، لكاف ُب ا١تسألة عسر شديد، فهو ضدىم ليس عليهم، كال ٮتدمهم ُب شيء
يوضع الطست؛ بل ىذا من . استطاعوا أف يذكركه؛ ألهنم يعرفوف أنو ما ٮتدمهم، أصحاب ىذا القوؿ

األدلة يوضع الطست ُب ا١تسجد ٖتت ميمونة كال من ىي اليت كانت ُب ا١تسجد ا١تستحاضة، إحدل 
ُب البخارم موجودة ما حفظتم؟ ميمونة كال جويرية؟ إحدل _ صلى اهلل عليو كسلم _ زكجات النيب 

أمهات ا١تؤمنُت ا١تهم إحدل أمهات ا١تؤمنُت، ال أذكر اآلف اٝتها، كاف يوضع ٖتتها الطست الدـ يتقاطر 
 .منها ُب ا١تسجد

كمن أدلة القوؿ ىذا ا١تنصور، حديث ىذا الصحايب الشهَت ىذا الذم اىتز العرش لو قولوا مو 
حافظوف ىذا سعد بن معاذ، جيرح ُب القصة ا١تشهورة ُب ا٠تندؽ، كميرض ُب ا١تسجد، ميرض كلو قبة ُب 
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فساؿ الدـ دـ كثَت، حىت مر على قـو ٢تم قبة ّتانبو، فقالوا يا _ رضي اهلل عنو _ ا١تسجد، فانفتق جرحو 
 .إذف نرجع للبحث. أىل ا٠تيمة ما ىذا يأتينا منكم، سيل من الدماء

طاككس بن .  طىاكيكس بن كىٍيسىاف اليىمىا٘ب، من أجبلء التابعُت، أك من كبار التابعُت(َوقَاَل  َاُوسٌ )
 . كيساف اليما٘ب، تابعي مكي

ىو ٤تمد بن علي بن اٟتسُت بن علي بن أيب طالب، ىذا ا١تلقب بالبىاًقر ٤تمد  (َوُمَ مَُّد ْبُ  َعِليٍّ )
رضي _ ، كجد جده علي _رضي اهلل عنو _ كأبوه علي ىو زين العابدين، كجده اٟتسُت الشهيد . البىاًقر

 .من آؿ البيت_ اهلل عن اٞتميع 
٤تمد بن علي الباقر، كعطاء بن أيب رباح، كٚتيع فقهاء اٟتجاز، فقهاء ا١تدينة السبعة، كىو مذىب 

ىذا من ينقل اإلٚتاع مع ىذه اآلثار؟ من ينقل . مالك، كالنصوص عند الشافعي، ليس ُب الدـ كضوء
اإلٚتاع على أف الدـ ٧تس كينقلو مع ىذه اآلثار؟ فقهاء اٟتجاز كلهم ُب العصور األكٔب، كالعلم كلو 
ُب . عندىم ُب القرف األكؿ، أين الفقو كأين العلم كالثا٘ب؟ ُب األندلس ما فيو أندلس كانت أكربا أندلس

اٟتجاز، ُب مكة طبعان كا١تدينة، عند الفقهاء السبعة، كعند طاككس، كآؿ البيت الباقر، كعطاء، كمالك كمن 
دؿ على أف الدـ ُب ذاتو ليس ٧تسان، كخركجو . ُب ىذه الطبقة، كلهم متفقوف على أف ليس ُب الدـ كضوء

قليبلن، كثَتان، رعاؼ، غَت رعاؼ، إال من باب التطمُت، من باب التنزه، . ال ينقض الوضوء بأم حالة خرج
 . ىذا شأنك، من باب اٟتكم الشرعي ال يلزمك.. من باب
 .  الصحايب(َوَعَصَ  اْبُ  ُعَم َ )
 .  كىي ا٠تيرَّاجة كالدُّيمَّل(بَ ثْ َ ةً )
ُم َوَلْم يَ تَ َوضَّأْ ) َها الدَّ  يعٍت حٌك بثرة ُب ساقو، عصرىا فخرج منها الدـ كساؿ الدـ، (َفَخَ َج ِمن ْ

 .كالدـ سيصيب جسده، كُب الغالب األعم سيصيب ثيابو، كٓب يتعاٗب غسلو كال الوضوء منو
حىت نيقل عنو أنو إذا اغتسل من اٞتنابة . كابن عمر ىو من أشد الناس احتياطان ُب ىذه األمور

يدخل ا١تاء ُب عينيو، كيرل أف العينُت من اٞتسم كالبد أف يشملهما الغسل، مع ما ُب ذلك من إيبلـ العُت 
ماذا استقر عنده؟ . ١تا جاء ُب ىذه ا١تسألة ما تكلف، كال تعاٗب أف يغسل أك يتوضأ. كأذيتها، إٔب ىذا اٟتد

 .ما خطر رٔتا على بالو؛ ألنو يعرؼ مستقرات الشريعة أف الدـ ال ينقض الوضوء
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_ عبد اهلل بن أيب أكَب، صحايب كأبوه صحايب أبو أكَب، ىو الذم قاؿ النيب  (َوبَ َزَق اْبُ  أَِبي َأْوَفى)
 كلهم أبو أكَب (1)((اللهم صل على آل أبي أوفى)): أك ُب أبيو ١تا جاء بصدقتو_ صلى اهلل عليو كسلم 

 .كأىل بيتو
 دؿ على أف آؿ أيب أكَب (َفَمَضى ِفي َصََلتِو)عبد اهلل يقوؿ بزؽ أم دمان، تنخم ٩تامة فيها دـ كثَت 

ا١تصلى عليهم كا١تدعى ٢تم، أيضان مع بقية الصحابة على أف الدـ خركجو ال أثر لو ُب الطهارة نقضان، كال 
 .تغيَتان 

 . الصحايب(َوقَاَل اْبُ  ُعَم َ )
 . أم البصرم (َواْلَ َس ُ )
 ىذا فتول نصية على أف الدـ خركجو ال ينقض (ِف َمْ  َيْ َتِجُم لَْ َ  َعَلْ ِو ِإ َّ َغْسُل َمَ اِجِموِ )

 .الوضوء؛ كإ٪تا تغسل احملاجم فقط من باب التنظف كالتطيب، ال من باب التنجس كالتطهر
كل ىذه األثار اليت ٝتعتم اآلف يسوقها إماـ األثر البخارم، تارة عن الصحايب أبو ىريرة، كابن 
عمر، كمن أيضان ذكر؟ كجابر، كعباد بن بشر صاحب غزكة ذات الرقاع، كىذه أٝتاء كما تعلموف أٝتاء 

المعة ُب الصحابة، أىل فقو، كأىل علم، ككبار التابعُت، فقهاء اٟتجاز كلهم، فقهاء ا١تدينة السبعة، اٟتسن 
البصرم ُب غَت ما مرة، عطاء بن أيب رباح أكثر من مرة، الباقر ٤تمد بن علي ٦تثل آؿ البيت، طاككس 

. فقهاء مكة
كل ىؤالء على أف الدماء ا٠تارجة من اإلنساف طاىرة ُب ذاهتا، غَت ناقضة للطهارة، فاتركوا دعول 
اإلٚتاع، فبل ٤تل ٢تا؛ بل تستطيع كأنت مستطيع أف تدعي اإلٚتاع على ضده، ىذه آثار عن الصحابة 

.. ٝتيو إٚتاع سكوٌب، ٝتيو. فإذا ٓب تستطع، فهذا إٚتاع. بطهارة الدـ، فإيتٍت بنص عن صحايب بنجاستو
إذا نقل عن الصحايب قوالن، كٓب ينقل عن غَته قوؿ ٥تالف، تستطيع أف تقوؿ أنو . كىذا معركؼ عند الفقهاء

 ((_صلى اهلل عل و وولم _ رأي  الن ي )): ابن عمر يقوؿ. إٚتاع، مع كجود النص، مع كجود النص
 من السنن عن (2)(( بسك   فأشع  الهديالما أّىل في ذي ال ل  ة في ال ج، دع))كىذا ُب البخارم 

إشعار ا٢تدم يسوقو معو، يعٍت ٭تلق الشعر الذم على سنامها كيشرخها _ صلى اهلل عليو كسلم _ النيب 
 فبلمس جرحها كىو ٤تـر اآلف كٓب ((ثم ركب)) .شركخان بالسكُت، فيخرج الدـ فيسلتو يسمى اإلشعار

                                                 

  . 917: رقم حديث 198 ص/  3 ج صحيحو ُب حباف ابن (1)
  .3525: رقم حديث 372 ص/  1 ج مسنده ُب حنبل ابن (2)
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فما بالك ُب دماء . كُب دماء البهائم حىت؛ ألهنا غَت مسفوحة_ صلى اهلل عليو كسلم _ ىذا النيب . يغسل
 .البشر، كىي أطهر

فحقيقة األدلة الشرعية النصية، مع إٚتاع الصحابة ١تا ٝتعنا آثارىم، كإٚتاع التابعُت ١تا ٝتعنا 
 .اقرأ األحاديث. كاهلل أعلم. آثارىم، على أف دـ اإلنساف طاىر ال ينقض الوضوء

ثَ َنا اْبُ  أَِبي ِذْئٍب َعْ  َوِع ٌد اْلَمْقُ ِ يُّ ): قاؿ ثَ َنا آَدُم ْبُ  أَِبي ِإيَاٍس قَاَل َحدَّ  .(َحدَّ
عن اإلماـ أٛتد أنو _ رٛتو اهلل _ ١تا نقل بعض اٟتنابلة ركاية عن أٛتد . أنا نسيت أذكر معلومة

اعًتض من . قاؿ بطهارة دـ اإلنساف؛ ألف الركاية القدٯتة عنو مع ٚتهور الفقهاء أف دـ اإلنساف ٧تس
 .اعًتض بأف ىذا ال يعرؼ عن أٛتد، القوؿ بطهارة الدـ

كاٟتقيقة أف ا١تدققُت ُب مذىب اإلماـ أٛتد اعتربكا ىذه الركاية متأخرة لو، بنوىا على ما كقع منو ١تا 
اإلماـ أٛتد ضيرب ُب الفتنة ا١تشهورة ٓتلق القرآف، كسيجن، ضيرب ضربان مربحان، حىت أنو . ضيرب ُب الفتنة

 لكن اهلل (51:21)نزؼ الدماء ُب ظهره من الضرب، فكاف يأتونو ُب السجن يضربونو، ك٬تيؤف يناظركنو،  
 .ا١تستعاف، فكانت ٖتضر الصبلة فيصلوف، كىو معهم يصلي

قاؿ . فقاؿ لو الوزير بن مسعدة أحد ا١تناظرين، ٬تلس يتفلسف على اإلماـ أٛتد، يسمي نفسو فقيو
أنت . صلى عمر كجرحو يثعب دمان ما لك ك٢تذا، ىذا ما ىو شغلك ىذا: تصلي كالدماء ُب ثيابك، قاؿ

تناقش إماـ السنة كلها، فاعتربكا . كزير طيب الفقو ما ىو شغلك ىذا، خليك فيما أنت فيو أحسن لك
ىذه الركاية متأخرة عن اإلماـ أٛتد، فصلى كالدماء، كاحتج بفعل عمر ١تا صلى كدمو يثعب دمان، فصحت 

بعضهم قاؿ للضركرة كغَت الضركرة، ا١تهم أهنا يعٍت عٌدىا على األقل ركاية من الركايتُت؛ . ىذه الركاية فعلية
 .تفضل. كالعلم عند اهلل. بل رٔتا تكوف ىي الركاية ا١تتأخرة كاألقول

ثَ َنا اْبُ  أَِبي ِذْئٍب َعْ  َوِع ٌد اْلَمْقُ ِ يُّ َعْ  أَِبي ُىَ يْ َ َة قَاَل قَاَل ) ثَ َنا آَدُم ْبُ  أَِبي ِإيَاٍس قَاَل َحدَّ َحدَّ
النَِّ يُّ َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو وَعَلى آِلِو َوَولََّم َ  يَ َزاُل اْلَعْ ُد ِفي َصََلٍة َما َكاَن ِفي اْلَمْسِجِد يَ ْنَتِظُ  الصَََّلَة َما 

 .(َلْم ُيْ ِدْث فَ َقاَل رَُجٌل َأْعَجِميّّ َما اْلَ َدُث يَا أَبَا ُىَ يْ َ َة قَاَل الصَّْوُت يَ ْعِني الضَّْ  َةَ 
كيريد البخارم أف يذكر ٭تتج من أين أبو ىريرة أخذ حكمو . ىذا اٟتديث مٌر ُب أكؿ كتاب الطهارة

صلى اهلل عليو _ ١تا قاؿ النيب .  أخذه من ىذا اٟتديث(1)((  وضوء إ  م  حدث)): السابق ١تا قاؿ

                                                 

  . 9612ح 435ص/2ج:أٛتد مسند (1)
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أم ما ٓب ينتقض  (َ  يَ َزاُل اْلَعْ ُد ِفي َصََلٍة َما َكاَن ِفي اْلَمْسِجِد يَ ْنَتِظُ  الصَََّلَة َما َلْم ُيْ ِدثْ ): _كسلم 
 . كضوؤه

كقلت لكم ُب أكؿ كتاب . (َما اْلَ َدُث قال الصَّْوتُ ): ١تا سألو األعجمي، كُب ركاية اٟتضرمي
 ..الطهارة، أنو أراد أبو ىريرة أف ينبو باألدٗب على

إذا كاف اٟتدث ا٢تواء ا٠تارج من الدبر حدث، فما بالك إذا خرج ّتـر كبوؿ أك ٨توه، ىذا من باب 
 .تفضل. أكٔب، ىذا يدؿ على أف أبا ىريرة ال يرل الوضوء إال ٦تا خرج من السبيلُت

َنَة َعْ  الزُّْىِ يّْ َعْ  َع َّاِد ْبِ  َتِم ٍم َعْ  َعمِّْو َعْ  النَِّ يّْ َصلَّى ): قاؿ ثَ َنا أَبُو اْلَولِ ِد قَاَل ْبُ  ُع َ   ْ َحدَّ
ان مٌر ىذا ُب أكؿ كتاب ض أم(اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم أَنَُّو قَاَل َ  يَ ْنَصِ ْف َحتَّى َيْسَمَع َصْوتًا َأْو َيِجَد رِيً ا

 .الطهارة
 . اٝتو عبد ا١تلك، ىشاـ بن عبد ا١تلك على اسم ا٠تليفة األموم، ىو الطيالسي(أَبُو اْلَولِ دِ )
قلنا لكم أف ُب الصحابة ...  ىو عبد اهلل بن زيد بن(َعْ  الزُّْىِ يّْ َعْ  َع َّاِد ْبِ  َتِم ٍم َعْ  َعمّْوِ )

 . صاحب األذاف، كصاحب حديث الوضوء: اثنُت اٝتهم عبد اهلل بن زيد
 عبد اهلل بن زيد بن عاصم ا١تاز٘ب: صاحب حديث الوضوء. 

 ابن عبد ربو اٟتارثي، ككبل٫تا من األنصار: كصاحب األذاف  . 

ما ذكر .  ىذا تقييد نبوم شرعي، ٭تتج البخارم(َ  يَ ْنَصِ ْف َحتَّى َيْسَمَع َصْوتًا َأْو َيِجَد رِيً ا)
، كال ذكر القيء، كال ذكر شيء، ذكر فقط ما ٮترج من الدبر كالقبل _صلى اهلل عليو كسلم _ الدماء النيب 

 .تفضل. من ريح، أك يسمع صوتان، أك ٬تد ر٭تان 
ثَ َنا قُ تَ ْ َ ةُ ): قاؿ  ...نعم.اٟتديث مٌر ُب أكؿ كتاب الطهارة، ما نعيد الكبلـ فيو (َحدَّ

ثَ َنا َج ِيٌ  َعْ  اأْلَْعَمِش َعْ  ُمْنِذٍر أَِبي يَ ْعَلى اْلث َّْوِريّْ َعْ  ): قاؿ ثَ َنا قُ تَ ْ َ ُة ْبُ  َوِع ٍد قَاَل َحدَّ َحدَّ
اًء فَاْوَتْ  َ ْ ُ  َأْن َأْوَأَل َرُووَل _ رضي اهلل عنو _ ُمَ مَِّد ْبِ  اْلَ َنِ  َِّة أَنَُّو قَاَل قَاَل َعِليّّ  ُكْنُ  رَُجًَل َمذَّ

صلى اهلل عل و وعلى آلو وولم _ اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم فََأَمْ ُت اْلِمْقَداَد ْبَ  اأْلَْوَوِد َفَسأََلُو فَ َقاَل 
 .(ِف ِو اْلُوُضوُء َوَرَواُه ُشْعَ ُة َعْ  اأْلَْعَمشِ _ 

 . ىو قتيبة بن سعيد بن طريف بن ٚتيل الثقفي البػيٍغبلى٘ب، كنيتو أبو سعيد، بصرم(قُ تَ ْ َ ُة ْبُ  َوِع دٍ )
ثَ َنا َج ِي ٌ )  . ىو ابن عبد اٟتميد(قَاَل َحدَّ
 .  ىو سليماف بن مهراف(َعْ  اأْلَْعَمشِ )
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 .  الثورم يكٌت أبا يعلى(َعْ  ُمْنِذرٍ )
ىو ٤تمد بن علي بن أيب طالب، كاٟتنفية أمو؛ ألنو كانت أمو من سيب  (َعْ  ُمَ مَِّد ْبِ  اْلَ َنِ  َّةِ )

 . _رٛتو اهلل_بٍت حنيفة، كاستولدىا علي ىذا الرجل ٤تمد بن اٟتنفية، كاف من فضبلء التابعُت كعلمائهم 
 ". كتاب العلم"كذكر حديثو الذم مٌر معنا أيضان ُب .  ىو ابن أيب طالب(قَاَل قَاَل َعِليّّ )

الغرض من ىذا اٟتديث، يريد البخارم أف يبُت أف ال ييقتصر ُب نقض الوضوء ُب ا٠تارج من السبيلُت 
على البوؿ كالغائط ا١تعهود خركجهما؛ كإ٪تا أم خارج من ىذه السبيلُت ينقض الوضوء، مذيان، منيان، بوالن، 

أم خارج من ىذين ا١تخرجُت، يأخذ حكم البوؿ كالغائط، فهو ٧تس ُب ذاتو، . ر٭تان من الدبر، عذرة، دكد
 .ناقض للوضوء، ما خبل ا١تٍت كلو ْتث سيأٌب إف شاء اهلل

ثَ َنا َشْ َ اُن َعْ  َيْ َ ى َعْ  أَِبي َوَلَمَة َأنَّ َعطَاَء ْبَ  َيَساٍر :قال) ثَ َنا َوْعُد ْبُ  َحْ ٍص قَاَل َحدَّ َحدَّ
َأْخ َ َ ُه َأنَّ زَْيَد ْبَ  َخاِلٍد َأْخ َ َ ُه أَنَُّو َوَأَل ُعْثَماَن ْبَ  َع َّاَن َرِضَي اللَُّو َعْنُو قُ ْلُ  َأرَأَْيَ  ِإَذا َجاَمَع فَ َلْم يُْمِ  
قَاَل ُعْثَماُن يَ تَ َوضَّأُ َكَما يَ تَ َوضَّأُ لِلصَََّلِة َويَ ْ ِسُل ذََكَ ُه قَاَل ُعْثَماُن َوِمْعُتُو ِمْ  َرُووِل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو 

ُهْم فََأَمُ وُه ِبَذِلكَ  َ  َو َْلَ َة َوأَُبيَّ ْبَ  َكْعٍب َرِضَي اللَُّو َعن ْ  . (َوَولََّم َفَسأَْلُ  َعْ  َذِلَك َعِل ِّا َوالزُّبَ   ْ

 . اقرأ الذم بعده؛ ألف ا١تسألة كاحدة
ثَ َنا ِإْوَ اُق قَاَل َأْخ َ َ نَا النَّْضُ  قَاَل َأْخ َ َ نَا ُشْعَ ُة َعْ  اْلَ َكِم َعْ  ذَْكَواَن أَِبي َصاِلٍح : قال) َحدَّ

َعْ  أَِبي َوِع ٍد اْلُخْدِريّْ َأنَّ َرُووَل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم َأْرَوَل ِإَلى رَُجٍل ِمْ  اأْلَْنَصاِر َفَجاَء َورَْأُوُو 
يَ ْقطُُ  فَ َقال الن ي َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم  َلَعلََّنا َأْعَجْلَناَك فَ َقاَل نَ َعْم فَ َقاَل َرُووُل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو 

ثَ َنا ُشْعَ ةُ   . (َوَولََّم ِإَذا ُأْعِجْلَ  َأْو ُقِ ْطَ  فَ َعَلْ َك اْلُوُضوُء تَابَ َعُو َوْىٌب قَاَل َحدَّ
ثَ َنا َوْعُد ْبُ  َحْ صٍ ): طيب، قولو ىذا الرجل ليس ُب الصحيح إال .  ىذه تقريبان أكؿ مرة يأٌب(َحدَّ

ٓب يرًك عنو من الستة إال البخارم كالنسائي فقط، ٓب يرًك عنو . ىذا، كحديث ُب كتاب اٞتهاد: حديثاف
 .سعد بن حفص الطٍَّلحي، ا١تلقب بالضخم، كوُب. مباشرة إال البخارم، كركل عنو النسائي بواسطة

ثَ َنا َشْ َ انُ )  . ىو ابن عبد الرٛتن(قَاَل َحدَّ
 .  ىو ابن سعيد األنصارم(َعْ  َيْ َ ى)
 .  ىو ابن عبد الرٛتن بن عوؼ، اٝتو كنيتو، من التابعُت(َعْ  أَِبي َوَلَمةَ )
 .  ا١تد٘ب أيضان من التابعُت(َأنَّ َعطَاَء ْبَ  َيَسارٍ )
 . اٞتيهىٍت، صحايب مشهور(َأْخ َ َ ُه َأنَّ زَْيَد ْبَ  َخاِلدٍ )
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 ىذا اٟتديث سيبىاعي السند، سباعي كفيو تابعياف من طبقة كاحدة (أَنَُّو َوَأَل ُعْثَماَن ْبَ  َع َّانَ )
 .يركم بعضهما عن بعض، كصحابياف يركم بعضهما عن بعض

 . أم ١تن ينزؿ ا١تاء ا١تٍت(أَنَُّو َوَأَل ُعْثَماَن ْبَ  َع َّاَن قُ ْلُ  َأرَأَْيَ  ِإَذا َجاَمَع فَ َلْم يُْم ِ )
قَاَل ُعْثَماُن يَ تَ َوضَّأُ َكَما يَ تَ َوضَّأُ لِلصَََّلِة َويَ ْ ِسُل ذََكَ ُه قَاَل ُعْثَماُن َوِمْعُتُو ِمْ  َرُووِل اللَِّو َصلَّى )

 .  أم القائل زيد (اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم َفَسأَْلُ  َعْ  َذِلكَ 
َ  َو َْلَ ةَ )  :  كاٟتديث الثا٘ب ُب معناه فيو مسألتاف(َعِل ِّا َوالزُّبَ   ْ

 أدخل البخارم ىذين اٟتديثُت ُب ىذا الباب، ليبُت أف ا٠تارج من قػيبيل اإلنساف : ا١تسألة األكٔب
 . انتهينا من ىذه. كدبره ينقض الوضوء أيان كاف

 كاف األمر ُب أكؿ اإلسبلـ، أف من جامع أىلو فقد ال ٬تب عليو الغسل إال إذا : ا١تسألة الثانية
 . أما إذا جامع فلم ٯتٍت، أم ٓب ينزؿ ا١تاء، فبل غسل عليو كيكفيو الوضوء. أمٌت، أم أنزؿ ا١تٍت

لكن ىذا األمر . كاف ىذا ُب أكؿ اإلسبلـ، كلذلك عثماف كمن معو كانوا على ىذا األصل األكؿ
نيسخ، كالناسخ متأخر قليبلن، كلذلك ما استشعره أك ما أدركو، ما بلب بعض الصحابة فاستمركا على العمل 

. ، كسيأٌب ذكره ُب كتاب الغسل_رضي اهلل عنها _ كالناسخ حديث عائشة . بو كالفتول بو كعثماف
إذا جل  ب   شع ها األربع فقد وجب ال سل أنزل أو )): _صلى اهلل عليو كسلم _ قاؿ النيب : قالت

حكم أنو إذا جامع فلم ينزؿ ال غسل عليو، كاعترب الشارع كىو النيب . ، ىذا رفع اٟتكم السابق(1)((لم ينزل
أف الرجل مىت جامع أىلو ٚتاعان صحيحان مستقران باإليبلج، كجب عليو الغسل _ صلى اهلل عليو كسلم _ 

كبٌت عليو عائشة كغَتىا الفتول ا١تشهورة أنو إذا  ((أنزل أو لم ينزل)): حىت كلو ٓب ينزؿ؛ ألف النص قاؿ
وئل  عائلة إذا أتى ال جل أىلو ولم يمني )): التقى ا٠تتاناف فقد كجب الغسل، حديث آخر ُب مسلم

 يعٍت التقى ا٠تتاف با٠تتاف فاستقر ىذا، كصار ىذا رافعا (2 )((أي تسل قال  نعم إذا التق  المواوي
. فحيثما كجدت عن بعض الصحابة البقاء على الفتول باٟتكم األكؿ، فالناسخ ٓب يبلغهم. للحكم السابق

 . كالبخارم، كقبل البخارم الشافعي نصوا على ذلك

                                                 

  .742: رقم حديث 163 ص/  1 ج الكربل سننو ُب البيهقي (1)
  . 41ح 189ص/2ج:الدارقطٍت سنن (2)
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 ىذا (1 )((إنما الماء م  الماء)): ُب كتاب اختبلؼ عن حديث.. الشافعي كاف يتكلم ُب حديث
نيسخ ىذا : "قاؿ الشافعي. إذا جامع كٓب ينزؿ ال غسل عليو. اٟتكم السابق، ال غسل إال من اإلنزاؿ

: قاؿ" كتاب الغيسل"كنص على النسخ البخارم نفسو، راجع .  ألنو متأخر((أنزل أو لم ينزل))ْتديث 
أم اٟتكم ا١تتأخر، فاستقر اٟتكم؛ كلذلك انعقد اإلٚتاع بعد الصحابة، على أف اٞتماع يلـز " كىو ا١تتأخر"

. منو الغسل كلو ٓب ينزؿ، كٕتيب عما بقي على بعض الصحابة من الفتول السابقة بأهنم ٓب يبلغهم الناسخ
 . كىذا سيأٌب تفصيلو ُب يعٍت باب قادـ ُب كتاب الغسل

اللهم أ٢تمنا رشدنا، اللهم علمنا ما جهلنا، اللهم انفعنا ٔتا . كفقنا اهلل كإياكم ١تا ٭تب كيرضى
 .علمتنا، كاٟتمد هلل كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ اهلل كالسبلـ عليكم كرٛتة اهلل

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الدرس الرابع عشر

                                                 

. 343: رقم حديث 269 ص/  1 ج صحيحو ُب مسلم (1)
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من يهده اهلل . إف اٟتمد هلل ٨تمده كنستعينو كنستغفره، كنعوذ باهلل من شركر أنفسنا كسيئات أعمالنا
كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لو، كأشهد أف نبينا ٤تمدان . فبل مضل لو، كمن يضلل فبل ىادم لو

 .عبده كرسولو صلى اهلل عليو كعلى آلو كأصحابو كسلم تسليمان كثَتان 
 : أما بعد
 

 بَاب ال َُّجُل يُ َوضُّْ  َصاِحَ وُ 
 

 .(بَاب ال َُّجُل يُ َوضُّْ  َصاِحَ وُ )كقفنا على باب 
رحمو _قال المصنف  .بسم اهلل ال حم  ال ح م ال مد هلل والصَلة والسَلم على روول اهلل

 .(بَاب ال َُّجُل يُ َوضُّْ  َصاِحَ وُ ): _اهلل
ثَِني ُمَ مَُّد ْبُ  َوََلٍم قَاَل َأْخ َ َ نَا َيزِيُد ْبُ  َىاُروَن َعْ  َيْ َ ى َعْ  ُموَوى ْبِ  ُعْقَ َة َعْ  ) :قال َحدَّ

َأنَّ َرُووَل اللَِّو _ رضي اهلل عنو _ َعْ  ُأَواَمَة ْبِ  زَْيٍد _ رضي اهلل عنهما _ ُكَ ْيٍب َمْوَلى اْبِ  َع َّاٍس 
َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم َلمَّا َأفَاَض ِمْ  َعَ فَة َعَدَل ِإَلى اللّْْعِب فَ َقَضى َحاَجَتُو قَاَل ُأَواَمُة ْبُ  زَْيٍد َفَجَعْلُ  

اْلُمَصلَّى : _صلى اهلل عل و وعلى آلو وولم _ َأُصبُّ َعَلْ ِو َويَ تَ َوضَّأُ فَ ُقْلُ  يَا َرُووَل اللَِّو أَُتَصلّْي فَ َقاَل 
 .(َأَماَمكَ 

ثَ َنا َعْ ُد اْلَوىَّاِب قَاَل َوِمْعُ  َيْ َ ى ْبَ  َوِع ٍد قَاَل َأْخ َ َ ِني ) :قال ثَ َنا َعْمُ و ْبُ  َعِليٍّ قَاَل َحدَّ َحدَّ
َوْعُد ْبُ  ِإبْ َ اِى َم َأنَّ نَاِفَع ْبَ  ُج َ ْ ِ  ْبِ  ُمْطِعٍم َأْخ َ َ ُه أَنَُّو َوِمَع ُعْ َوَة ْبَ  اْلُمِ  َ ِة ْبِ  ُشْعَ َة ُيَ دُّْث َعْ  

أَنَُّو َكاَن َمَع َرُووِل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم ِفي َوَ ٍ  َوأَنَُّو َذَىَب _ رضي اهلل عنو _ اْلُمِ  َ ِة ْبِ  ُشْعَ َة 
ِلَ اَجٍة َلُو َوَأنَّ ُمِ  َ َة َجَعَل َيُصبُّ اْلَماَء َعَلْ ِو َوُىَو يَ تَ َوضَّأُ فَ َ َسَل َوْجَهُو َوَيَدْيِو َوَمَسَح ِبَ ْأِوِو َوَمَسَح َعَلى 

 .(اْلُخ َّْ  ِ 
طبعان فقو الباب . (بَاب ال َُّجُل يُ َوضُّْ  َصاِحَ وُ ): _عليو رٛتة اهلل _ نعم، قوؿ اإلماـ البخارم 

جواز أف يعُت الرجل أخاه كصاحبو ُب الوضوء، بأف ٭تٌضر لو ماء الوضوء، أك يصٌب عليو كىو يتوضأ، ىذا 
كبالتإب عسر على بعض الشرٌاح كجو إدخالو، مع أف ىذه ا١تسألة من الوضوح، ك٦تا جرت بو . فقو الباب
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عادات الناس، كيعٍت ليس ىناؾ أصل سابق عليها حىت ٗتالفو، فتكٌلف بعضهم فقاؿ أف الوضوء ١تا كاف 
عبادة أك كسيلة إٔب العبادة، حسن أال يستعُت اإلنساف فيو بغَته؛ ألنو أداة خاصة تكليفية، كل إنساف يقـو 

فحىت ييزاؿ ىذا الوىم، أدخل البخارم ىذا الباب ليبُت أف ا١تساعدة، كا١تعاكنة، كصب ماء الوضوء على . هبا
 .ىكذا قالوا. ا١تتوضئ، ال يعد من ىذا الباب

ففيو ناحية رٔتا تكوف تربوية أكثر من . كالذم يظهر كالعلم عند اهلل، أف فقو الباب أعمق من ذلك
من جهة : كمبٌت ذلك يعٍت إفادة تربوية ٦تكن نفهمها من جهتُت. ٣ترد حكم معُت، أك ٬توز أك ال ٬توز

 . األصل، كمن جهة االستثناء
فالشريعة تريب أتباعها دائمان على أف اإلنساف ٭تاكؿ أف يستغٍت عن غَته ُب االعتماد : أما األصل

كلما . بعد اهلل على نفسو، خاصة ُب أموره ا٠تاصة سواءن كانت األمور العبادية، أك األمور حىت العادية
استطعت أال تستعُت بأحد ُب أمر من أمورؾ ا٠تاصة فافعل، فإف ىذا يريب ُب النفس الشك االعتماد على 
النفس، كاالستغناء عن الغَت، ٔتا ٭تقق حىت ُب الناحية الشرعية ٘تاـ التوكل، كاالعتماد على ا٠تالق سبحانو 

 .كتعأب
ككلما استغٌت اإلنساف حىت ُب أدؽ األمور كأقلها عن غَته من ا٠تلق، كلما استغٌت بالفعل كصار 

حران، كصار لًتبت فيو معا٘ب من العزة كاألنفة ما فيها، مع ا١تعٌت اإلٯتا٘ب كىو التوكل على اهلل سبحانو 
كتعأب، ٬تب أف يكوف ىو يعٍت ديدنك، ال تعتمد على غَت اهلل فيما ال تستطيع، كما تستطيعو فاستغٍت بو 

 .عن ا٠تلق
نفران من أصحابو على أال يسألوا الناس شيئان كناحية تربوية _ صلى اهلل عليو كسلم _ كقد بايع النيب 

يعٍت، ال يسألوا الناس شيئان، فكانوا بعض أكلئك النفر من أصحابو إذا كاف راكبان على دابتو، كسقط السوط 
من يد أحدىم، ال يقوؿ يا فبلف ناكلنيو؛ كإ٪تا ينزؿ عن دابتو مع ما ُب ذلك من الكلفة، كشيء من ا١تشقة، 
فيأخذ سوطو مع أنو ال حرج أف يقوؿ ألحد من الواقفُت ناكلٍت ىذا السوط، أك أعطٍت ذلك اإلناء ك٨تو 

 .ذلك، ىذا األصل
فإف ىناؾ معٌت تربوم آخر ىو االستثنائي، كىو أف يًتىب بعضنا . ىذا ال يعٍت إغبلؽ الباب بالكلية

على احًتاـ البعض، خاصة ١تن لو حق، كعبلقة الولد مثبلن مع كالده، كعبلقة مثبلن الزكجة مع زكجها، 
كعبلقة التلميذ مع أستاذه كمعلمو، كعبلقة الصغَت مع الكبَت ٬تب أف يكوف فيها نوع من االحًتاـ كالتقدير 
كالتوقَت، الذم رٔتا من مظاىره أف يصب عليو ماء الوضوء، أف ٭تٌضر لو مثبلن لباسو، الولد مع الوالد مثبلن، 

ضر لو كيهيأ لو شيء معُت، كنوع من إعطائو قدره البلئق بو كمعلم بالنسبة  كالزكجة مع الزكج، أك ٭تي
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يعٍت األصل األكؿ . للتلميذ، أك كالد بالنسبة للولد، أك الزكج مثبلن بالنسبة للزكجة، أك كبَت بالنسبة للصغَت
لتبقى قضايا التوقَت كالتقدير ١تن ٢تم حقوؽ كوالد، كزكج، كمعلم، ككبَت، ك٨تو . ال يلغي ىذا النوع الثا٘ب
 .ذلك، باقية على أصلها

فالبخارم يريد فيما أفهم كاهلل أعلم؛ ألهنم ما ذكركا ىذا، يعٍت أف ا١تسألة ليست قضية حكم 
صب ماء الوضوء، ىذه ما يبغى لو دليل كال يبغى ٢تا أكثر من . شرعي؛ ألنو ما تستحق أف تيذكر يعٍت

عرؼ الناس، كأنواع معاشراهتم، فهي من الوضوح يعٍت ما ال يعٍت كمجرد حكم تستحق أف تذكر كحكم، 
 .كيدخل عليها حديثُت

لذلك بعض الشراح قالوا ما فهموا كجو ا١تسألة ىذه ك١تاذا دخلت؟ كجهها ىو ىذا الوجو فيما 
ك٨تن . األصل أف تقـو بشؤكنك ا٠تاصة بنفسك، ىذا يولد ُب النفس معا٘ب ٚتيلة جدان . يظهر، كجو تربوم

من أخطائنا الًتبوية حىت مع أبنائنا مع األسف ُب البيوت، عٌودناىم على أف ٧تهز ٢تم كل شيء، طعامو 
١تا ٮترج للمجتمع ٮترج بليد كلبل ال؟ ما عنده . جاىز، كلباسو جاىز، كيأخذ ماؿ، متعود كل شيء جاىز

استعداد يتعب نفسو ُب تصليح مثبلن كفر السيارة، يقـو يتصل على كالده يصلح لو كفر السيارة إذا خرب 
 ُب الشارع، كلبل ىذا ما ىو كاقع؟

ألنو ٨تن بٌلدنا فيو، متعود كل شيء جاىز، كل شيء ٤تضر، كل شيء يأتيو، حىت ما ال يشتهيو 
بعد سبعة عشر سنة إيش يطلع ىذا الولد؟ متعود . ٨تن نتربع ما شاء اهلل علينا، يعٍت يأٌب ٔتا ال يشتهي حىت

يطلع بليدان، ثقيل . سبعة عشر سنة عمره يعٍت ما قاـ بشيء بنفسو، عمره ما يعٍت ٖتمل مسؤكلية فعل فعلو
مشكلة ىذه تربوم، ٬تب أف نراعيها ُب . الذىن، بطيء التصرؼ، ٤تطمة معا٘ب الشهامة كاالستقبللية فيهم

تربية األبناء أك التبلميذ، ٬تب أف ييشعىر بشيء من االستقبللية، بشيء يعتمد على نفسو ُب بعض األمور، 
 .ال ٓتبلن عليو كما رٔتا قد نفهم، كلكن لتولد ُب نفسو مثل ىذه ا١تعا٘ب

ْتيث يعٍت حيثما ذىب كعاش، يعٍت ال ٗتاؼ . فاألصل ىو األصل اإلنساف يقـو بشؤكنو بنفسو
عليو إف شاء اهلل، رجل يعٍت معتمد على نفسو، كيدبر أموره بإذف اهلل، سواء ُب األمور الشرعية الدينية اليت 

 . ىي األصل، أك حىت ُب األمور ا١تعاشية الدنيوية
ُب نفس الوقت البخارم يريد يبُت أف ىذا ال يغلق الباب بالكلية، فإذا تقدـ التلميذ ١تعلمو ٓتدمة، 
كىذا مطلوب كنوع من االحًتاـ لو، كاإلشعار بتبجيلو باعتباره معلم كمدرس يعلمهم من جهل، أك االبن 
مع أبيو، الزكجة مع زكجها، أك عمـو الصغَت مع الكبَت، أك عمـو أصحاب اٟتقوؽ يعٍت، كل من لو حق 
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كنة كشيء من االحًتاـ بتقدٙب بعض ا٠تدمات إليو، كما يصنع الصحابة مع 
ي
٬تب أف يعطى شيء من ا١ت

 .ىذا فيما أفهم كجو ىذا الباب_ صلى اهلل عليو كسلم _ النيب 
ثَِني ُمَ مَُّد ْبُ  َوََلمٍ )   . كىٍندم البخارمم ىو البً (َحدَّ
 . الواسطي(َأْخ َ َ نَا َيزِيُد ْبُ  َىاُرونَ ) 
 . كىو ابن سعيد األنصارم(َعْ  َيْ َ ى) 
 . ىو األموم صاحب السَتة(َعْ  ُموَوى ْبِ  ُعْقَ ةَ ) 
َعْ  ُكَ ْيٍب َمْوَلى اْبِ  َع َّاٍس َعْ  ُأَواَمَة ْبِ  زَْيٍد َأنَّ َرُووَل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم َلمَّا َأفَاَض ) 
 ذكر اٟتديث، ىذا اٟتديث نفسو ذكره البخارم ُب باب سابق، كىو باب من توضأ كضوءان (ِمْ  َعَ فةَ 
 .تكلمنا على فقو ىذه ا١تسألة، كسيأٌب  ُب كتاب اٟتج باعتباره ألصق بذلك. خفيفان 

ألف أسامة يصب ىنا  (قَاَل ُأَواَمُة ْبُ  زَْيٍد َفَجَعْلُ  َأُصبُّ َعَلْ ِو َويَ تَ َوضَّأُ ):  كجو الشاىد منو قولو
_ فيعٍت تربع بذلك ككافقو النيب _ صلى اهلل عليو كسلم _ من باب التوقَت، كمن باب التقدٙب ٟتق النيب 

 .  على ذلك_ صلى اهلل عليو كسلم 
 .  يعٍت ُب ا١تزدلفة(فَ ُقْلُ  يَا َرُووَل اللَِّو أَُتَصلّْي فَ َقاَل اْلُمَصلَّى َأَماَمكَ ) 

ثَ َنا َعْمُ و ْبُ  َعِليٍّ ): كأكرد اٟتديث اآلخر  .   ىو الفىبلَّس أحد حفاظ البصرة الكبار(َحدَّ
ثَ َنا َعْ ُد اْلَوىَّابِ )   .ىو عبد اجمليد الثقفي (قَاَل َحدَّ
 . أيضان األنصارم(قَاَل َوِمْعُ  َيْ َ ى ْبَ  َوِع دٍ ) 
 . ىو ابن عبد الرٛتن بن عوؼ(قَاَل َأْخ َ َ ِني َوْعُد ْبُ  ِإبْ َ اِى مَ ) 
 . ىذا تابعي مشهور كأبوه جبَت بن مطعم صحايب معركؼ(َأنَّ نَاِفَع ْبَ  ُج َ ْ ِ  ْبِ  ُمْطِعمٍ ) 
 عركة أيضان تابعي من تابعي ا١تدينة، مقل جدان من الركاية، كىو ابن (أَنَُّو َوِمَع ُعْ َوَة ْبَ  اْلُمِ  َ ةِ ) 

 . ا١تغَتة بن شيٍعبىة
من ٭تِت بن سعيد، إٔب سعد :  ىذا سند جليل مسلسل بالتابعُت(ُيَ دُّْث َعْ  اْلُمِ  َ ِة ْبِ  ُشْعَ ةَ ) 

٭تِت، : اثناف من طبقة صغار التابعُت كىم. بن إبراىيم، إٔب نافع بن جبَت، إٔب عركة، ىؤالء األربعة التابعوف
 .عن ا١تغَتة بن شعبة أيضان ذكر قصة ُب نفس ا١تعٌت. نافع، كعركة: كاثناف من أكاسط التابعُت كىم. كسعد

_  أم النيب (أَنَُّو َكاَن َمَع َرُووِل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم ِفي َوَ ٍ  َوأَنَُّو َذَىَب ِلَ اَجٍة َلوُ ) 
 ._صلى اهلل عليو كسلم 
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 .   نفس تصرؼ أسامة بن زيد(َوَأنَّ ُمِ  َ َة َجَعَل َيُصبُّ اْلَماَء َعَلْ ِو َوُىَو يَ تَ َوضَّأُ ) 
 سيأٌب الباب بتمامو أك اٟتديث بتمامو (فَ َ َسَل َوْجَهُو َوَيَدْيِو َوَمَسَح ِبَ ْأِوِو َوَمَسَح َعَلى اْلُخ َّْ  ِ ) 

 . اقرأ ما بعده. ُب ا١تسح على ا٠تفُت، كفقهو ىناؾ إف شاء اهلل
 

 بَاب ِقَ اَءِة اْلُقْ آِن بَ ْعَد اْلَ َدِث َوَغْ  ِهِ 
 
بَاب ِقَ اَءِة اْلُقْ آِن بَ ْعَد اْلَ َدِث َوَغْ  ِِه َوقَاَل َمْنُصوٌر َعْ  ِإبْ َ اِى َم َ  بَْأَس بِاْلِقَ اَءِة ِفي اْلَ مَّاِم ) 

 َوِبَكْتِب ال َّْواَلِة َعَلى َغْ ِ  ُوُضوٍء َوقَاَل َحمَّاٌد َعْ  ِإبْ َ اِى َم ِإْن َكاَن َعَلْ ِهْم ِإزَاٌر َفَسلّْْم َوِإ َّ َفََل ُتَسلّْمْ 
ثَِني َماِلٌك َعْ  َمْخَ َمَة ْبِ  ُوَلْ َماَن َعْ  ُكَ ْيٍب َمْوَلى اْبِ  َع َّاٍس َأنَّ َعْ َد  ثَ َنا ِإْوَماِع ُل قَاَل َحدَّ َحدَّ

َلًة ِعْنَد َمْ ُمونََة َزْوِج النَِّ يّْ َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم _ رضي اهلل عنو _ اللَِّو ْبَ  َع َّاٍس  َأْخ َ َ ُه أَنَُّو بَاَت لَ  ْ
َوِىَي َخالَُتُو فَاْضَطَجْعُ  ِفي َعْ ِض اْلِوَواَدِة َواْضَطَجَع َرُووُل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم َوَأْىُلُو ِفي 
َلُو ِبَقِل ٍل َأْو بَ ْعَدُه ِبَقِل ٍل   ُوِلَها فَ َناَم َرُووُل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم َحتَّى ِإَذا انْ َتَصَف اللَّْ ُل َأْو قَ   ْ

َقَظ َرُووُل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم َفَجَلَ  َيْمَسُح الن َّْوَم َعْ  َوْجِهِو بَِ ِدِه ثُمَّ قَ َ َأ اْلَعْلَ  اآْليَاِت  اْوتَ   ْ
َها فََأْحَسَ  ُوُضوَءُه ثُمَّ قَاَم ُيَصلّْي قَاَل  اْلَخَواِتَم ِمْ  ُوورَِة آِل ِعْمَ اَن ثُمَّ قَاَم ِإَلى َش ٍّ ُمَعلََّقٍة فَ تَ َوضَّأَ ِمن ْ
اْبُ  َع َّاٍس فَ ُقْمُ  َفَصنَ ْعُ  ِمْثَل َما َصَنَع ثُمَّ َذَىْ ُ  فَ ُقْمُ  ِإَلى َجْنِ ِو فَ َوَضَع َيَدُه اْلُ ْمَنى َعَلى رَْأِوي 
َوَأَخَذ بُِأُذِني اْلُ ْمَنى يَ ْ ِتُلَها َفَصلَّى رَْكَعتَ ْ ِ  ثُمَّ رَْكَعتَ ْ ِ  ثُمَّ رَْكَعتَ ْ ِ  ثُمَّ رَْكَعتَ ْ ِ  ثُمَّ رَْكَعتَ ْ ِ  ثُمَّ رَْكَعتَ ْ ِ  ثُمَّ 

 .(َأْوتَ َ  ثُمَّ اْضَطَجَع َحتَّى أَتَاُه اْلُمَؤذُّْن فَ َقاَم َفَصلَّى رَْكَعتَ ْ ِ  َخِ  َ تَ ْ ِ  ثُمَّ َخَ َج َفَصلَّى الصُّْ حَ 
 إما (َغْ  ِهِ ) الضمَت ُب (َوَغْ  ِهِ ).  الواك عاطفة(َوَغْ  ِهِ )، (بَاب ِقَ اَءِة اْلُقْ آِن بَ ْعَد اْلَ َدِث َوَغْ  ِهِ )

يعود على اٟتدث، أم باب قراءة القرآف بعد اٟتدث كغَته من مقدمات اٟتدث رٔتا، أك يكوف العطف 
يعٍت باب قراءة القرآف بعد اٟتدث كغَته كذكر اهلل مثبلن، كرد . الضمَت يعود على القرآف، كىذا األقرب

كا١تعٌت يعٍت ما حكم قراءة القرآف، كذكر اهلل، كرد السبلـ يعٍت على غَت . السبلـ ألنو ُب معٌت قراءة القرآف
 .طهارة، ىل يقرأ أك ال يقرأ؟ ىذه ىي ا١تسألة، كالعطف ٭تتمل ذلك، لكن الوجو الثا٘ب أرجح

 : اٟتقيقة ىذا الباب يؤصل لثبلثة مسائل
مس ا١تصحف الشريف؛ ألف كلمة القرآف تطلق كيراد هبا ذات الكبلـ الذم ىو : ا١تسألة األكٔب

سواءن كاف مكتوبان، أك مقركءان، أك ٤تفوظان، أك مسموعان _ جل كعبل _ القرآف نفسو، الذم ىو كبلـ اهلل 
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كيطلق كيراد بو ا١تصحف الذم كتب فيو كبلـ اهلل، ىذا نسميو مصحف، كيسمى قرآنان؛ ألنو . كبلـ اهلل
 فا١تصحف الشريف ما حكم مسو على غَت طهارة؟. كتب فيو القرآف

الذم عليو األئمة األربعة لصحة الدليل، منع مس ا١تصحف لغَت ا١تتطهر سواءن حدثان أكرب، أك حىت 
اتفق على . ال ٬توز ١تسلم كال مسلمة أف ٯتس بيده ا١تصحف الشريف إذا كاف على غَت طهارة. حدثان أصغر

 . كالدليل من القرآف كالسنة. ىذا األئمة األربعة لصحة الدليل
 (78 )ِكَتاٍب مَّْكُنونٍ   ِفي(77 )﴿ِإنَُّو َلُقْ آٌن َك ِيمٌ اآلية ا١تشهورة اليت ُب سورة الواقعة : من القرآف

كإف كاف قوؿ التفسَت، األرجح ُب تفسَت اآلية أف ال ٯتسو إال ا١تطهركف خرب  (1) َّ َيَمسُُّو ِإ َّ اْلُمَطهَُّ وَن﴾
كليس حكم أمر؛ إ٪تا ٮترب اهلل جل كعبل أف القرآف الذم مكتوب ُب اللوح احملفوظ عنده، ال ٯتسو إال 

كما تعرفوف نورانيُت _ عليهم السبلـ _ ا١تبلئكة الكراـ، الذين ىم ا١تطهركف ا١تقصودكف ىنا، أف ا١تبلئكة 
 . يعٍت مطهركف حىت من الشهوات كاألغراض يعٍت ا١توجودة ُب البشر

فاهلل يقوؿ ٮترب أف القرآف ٤تفوظ عنده ُب اللوح احملفوظ، ال ٯتسو إال ا١تبلئكة الكراـ الذين ىم 
كبالتإب على ىذا القوؿ قد ال يظهر كجو االستدالؿ باآلية، إال كما يقاؿ يعٍت االستدالؿ ما . ا١تطهركف

أخرب أف القرآف مكُت عنده، عظيم القدر كىو كذلك، _ عز كجل _ إذا كاف اهلل . يسمى بطريق األكٔب
كأف ما اللوح الذم كتب فيو القرآف ُب السماء، من القداسة كالطهر ْتيث أنو ال يقربو كال ٯتسو إال ا١تبلئكة 
ا١تطهركف، فؤلف يكوف اٟتاؿ كذلك عندنا، فبل ٯتس ما كتب فيو كبلـ اهلل كىو ا١تصحف من أحد منا إال 

ما نستطيع أف نصل إٔب طهارة ا١تبلئكة، بالتجرد من كل األىواء كاألعراض، لكن نتطهر . على طهارة
 .الطهارة الشرعية ا١تطلوبة بالوضوء من اٟتدث األصغر أك الغسل من اٟتدث األكرب

، كعند أٛتد، "السنن"أما من السنة، فاالعتماد كلو بعد اآلية على حديث عمرك بن حـز الذم ُب 
وف و أ  يم  الق آن إ  _ صلى اهلل عل و وولم _ جاءنا كتاب الن ي )): كأسانيده ثابتة صحيحة قاؿ

 كإف كاف حىت اٟتديث ىذا بعض الفقهاء يعٍت رأل الدليل منو غَت كاضح، كٛتلو على أف (2)(( اى 
يأمر عمرك بن حـز كمن معو أال ٯتكنوا كافران يعٍت من أف يلمس _ صلى اهلل عليو كسلم _ ا١تقصود أف النيب 

مصحف _ صلى اهلل عليو كسلم _ شيئان من ا١تصحف، كاسًتكحوا ُب ذلك على أنو ٓب يكن ُب عهد النيب 
 .٣تموع كما نفهم يعٍت

                                                 

.    79-77: الواقعة (1)
. 469: رقم حديث 200 ص/  1 ج ا١توطأ ُب مالك (2)
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القرآف كاف ٤تفوظان ُب صدكر الرجاؿ، كمكتوبان متفرقان ُب _ صلى اهلل عليو كسلم _ ١تا توُب النيب 
ٓب يكن ىناؾ كتابان ٣تموعان يسمى قرآف مصحف؛ إ٪تا ٚتع ُب عهد الصديق كما . اللخاؼ كاٞتلود كالعظاـ

فيقصد بالقرآف ىنا يعٍت . نعرؼ، ككيتب ُب ا١تصحف األكؿ الذم نسخو بعد ذلك عثماف ككزعو ُب اآلفاؽ
عمـو القرآف، يعٍت سواءن كاف مقركءان، أك مكتوبان ُب شيء، ال ٘تكنوا منو كافران اللي ىو غَت طاىر ا١تقصود بو 

 . يعٍت إال مسلم((إ   اى ))
فسر بعضهم ىذا اٟتديث هبذا التفسَت، كبالتإب قاؿ ال داللة فيو على عدـ ٕتويز مس ا١تصحف 

لكن يعٍت قوؿ اٞتمهور، كعمـو اآلية، كعمـو اٟتديث ىذا، كعمـو ما استقر عليو العمل من . بغَت طهارة
احًتاـ ا١تصحف، ال ينبغي أف ٯتس، ال ٬توز أف ٯتس ا١تصحف إال بطهارة من حدث أصغر بالوضوء، أك 

 .ىذه ا١تسألة األكٔب. حدث أكرب بالغسل
إذا اتفقنا أك قبلنا على األدلة السابقة إذا كانت بالفعل . القراءة غَت ا١تس. القراءة: ا١تسألة الثانية

فالقراءة ٣ترد القراءة، القراءة . مقنعة، أنو ال ٬توز مس ا١تصحف، بدكف حائل، من غَت طاىر من غَت متطهر
 .٢تا حكم آخر فعبلن، كىي ا١تسألة يعٍت الثانية

ُب ىذا _ رٛتو اهلل _ أما قراءة القرآف بالنسبة لصاحب اٟتدث األصغر، كىي اليت يريد البخارم 
 .الباب أف يبينها

 إذا كاف اٟتدث أصغران من بوؿ، أك غائط، أك ٨توىا من النواقض (ِقَ اَءِة اْلُقْ آِن بَ ْعَد اْلَ َدثِ ) 
ا١تتفق عليها، أك ا١تختلف فيها على ما ْتثناه  ُب الدرس ا١تاضي، ىل يسوغ قراءة القرآف لغَت متوضئ من 

 .حدث أصغر أـ ال يسوغ؟ ىذه ىي ا١تسألة
ما ترجم بو البخارم، كما أكرده من حديث، يدؿ على اٞتواز، كىو قوؿ اٞتمهور، كىو قوؿ 

_ كاٟتديث الذم ُب الباب ىذا الذم معنا، داللتو صر٭تة ُب ذلك؛ ألف النيب . اٞتمهور يدؿ على اٞتواز
كإف قاؿ قائل قد . قرأ العشر آيات من سورة آؿ عمراف بعد استيقاظو من النـو_ صلى اهلل عليو كسلم 

ليس بناقض فبل يتم االستدالؿ، _ صلى اهلل عليو كسلم _ ذكرنا ُب دركس سابقة أف النـو ُب حق النيب 
فاستيقظ من النـو كتبل اآليات _ صلى اهلل عليو كسلم _ نقوؿ يتم ألف ابن عباس فعل مثلما فعل النيب 

 . قبل أف يتوضأ ابن عباس
كنوافق ُب ذلك، ال ٬تاب فيو ُب حق ابن _ صلى اهلل عليو كسلم _ فما ٬تاب ُب حاؿ النيب 

عباس، فدؿ على أف ىذا ا١توضع موضع اقتداء كاتساء، كيدؿ ُب أحكامو الشرعية على جواز قراءة شيء 
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كىذا قوؿ اٞتمهور، ٚتاىَت العلماء . من القرآف لغَت متوضأ، أم ١تن لو حدث أصغر من الرجاؿ كالنساء
إال شوؼ إال مهمة، إال على سبيل االستحباب، على سبيل اٞتواز قررنا اآلف أف اٞتواز ٦تكن، . على ذلك

لكن على سبيل االستحباب كلما استطعت أال تقرأ القرآف، أك حىت تذكر اهلل، أك حىت ترد السبلـ إال 
 . كأنت متوضأ  فافعل، كلما استطعت فافعل
مر بو رجل كىو يقضي حاجة لو _ صلى اهلل عليو كسلم _ كينزؿ علي اٟتديث ا١تشهور أف النيب 

عليو الصبلة _ حىت قضى حاجتو كتوضأ _ صلى اهلل عليو كسلم _ متسًتان فلسم فلم يرد عليو النيب 
 (1)((ك ى  أن أذك  اهلل إ  على وضوء)): ٍب رد عليو السبلـ، كقاؿ معلبلن ىذا التأخَت قاؿ_ كالسبلـ 

 . _صلى اهلل عليو كسلم _ أك قاؿ كما قاؿ 
 كمع ذلك نقوؿ نقطة جد مهمة، يعٍت قد يستغلها الشيطاف ُب ،ىذا على سبيل االستحباب

فإذا جئت تذكر اهلل يقوؿ لك أنت غَت متوضأ، أك الشيخ قرر أنو يستحب، كتقوؿ تقـو تتوضأ . حقك
ال، ال تتوضأ كال تقرأ قرآف، ال ٖتمل ا١تسألة ىذه، قراءة . تعباف شوية، كال برد، تبطل من الضوء ذكر اهلل

القرآف على كل األحواؿ مطلوبة ال إشكاؿ فيها، كسنقرر ىذا ُب شيء أعظم كىو اٞتنابة، كما سيأٌب ُب 
 .ا١تسألة الثالثة

لكن إف استطعت تأخذ . إف كاف الوضوء سيمنعك من ذكر اهلل، أك رد السبلـ، أك قراءة القرآف، ال
فهمتوا كلبل ال؟ فبل يدخل عليك . بالعزٯتة، كأال تقرأ كتتوضأ إال على طهارة، فهذا ىو األفضل كاألكمل

الشيطاف، فيعٍت ٬تعلك تطلب اٟتالة األعلى، فيستغلها ُب أال تقرأ كال تتوضأ، ال ما نريد ىذا، لكن نقوؿ 
كلكن الشك أف ٔتا قررناه . على سبيل االستحباب، على سبيل االستحباب ىذا أكمل كأطيب كأفضل

تقرأ القرآف، تذكر اهلل، تذكر أذكار الصباح كا١تساء على غَت طهارة من . سابقان كعلى اٟتديث جواز ذلك
 .اٟتدث األصغر ال إشكاؿ ُب ذلك، كاٟتديث حجة ُب ىذا كما سيأٌب

اٟتدث األكرب كىو اٞتنابة ُب حق الذكر كاألنثى، كاٟتيض، كُب معناه النفاس ُب حق : ا١تسألة الثالثة
ىل يسوغ ١تن عليو جنابة من ذكر أك أنثى، أك المرأة ُب حاؿ . النساء، ىذا حدث يسمى اٟتدث األكرب

 حيضها، أك حاؿ نفاسها، قراءة القرآف أـ ال يسوغ؟
 :ىذه ا١تسألة ألهنا كبَتة كأشهر من السابقة، ا١تنقوؿ فيها عن األئمة ثبلثة أقواؿ

                                                 

 . 17: رقم حديث 5 ص/  1 ج سننو ُب داكد أيب (1)
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كىو أضعفها من جهة الدليل، ا١تنع للجنب كاٟتائض، ال يقرؤكا شيئان من القرآف ال : القوؿ األكؿ
كىذا قوؿ يعٍت مركم عن اإلماـ أٛتد، لكن أضعف األقواؿ حقيقة لعدـ الدليل ا١تانع، . جنب كال حائض

 . ما فيو دليل قوم يدؿ على ىذا
كلذلك حىت كبار األئمة كابن تيمية كغَته أعرضوا عنو، كذكركه من باب ذكر أنو قيل كإال ال حجة 

صلى اهلل عليو كسلم _ كاٟتديث الذم ٭تتج بو ُب كتب الفقو دائمان، حديث ابن عمر أف النيب . فيو مردكد
 فيو حديث مركم عند أيب داككد، ىذا (1)((  يق أ الجنب و  ال ائض ش ئاً م  الق آن)): قاؿ_ 

كسبب ضعفو أنو من ركاية رجل اٝتو إٝتاعيل بن عياش، يركيو عن عقبة، عن . ضعيف، ضعيف جدان 
ىكذا يقولوف . إٝتاعيل بن عياش ركايتو عن غَت الشاميُت ضعيفة. موسى بن عقبة، عن نافع، عن بن عمر

فركاية إٝتاعيل بن . ُب علم العلل كىذا منها من ركايتو عن موسى بن عقبة، كموسى بن عقبة مد٘ب حجازم
 .فاٟتديث ضعيف مع كثرة إيراده ُب كتب الفقو. عياش عن اٟتجازيُت ضعيفة، كٓب يتابع

، "السنن" حديث ابن عمر عند أيب داككد ُب ((  يق أ الجنب وال ائض ش ئاً م  الق آن))
حديث ضعيف فبل يشكل عليك، كعلتو أنو من ركاية إٝتاعيل بن عياش عن اٟتجازيُت، كركايتو عن 

اٟتجازيُت ضعيفة باالتفاؽ؛ بل قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية، لو تراجعوف كبلمو ُب اٞتزء الواحد كالعشرين 
ما صححو أحد من أىل اٟتديث، كبالتإب ما " ىذا اٟتديث ضعيف باتفاؽ أىل ا١تعرفة باٟتديث: "يقوؿ

يقاـ عليو من حكم ٔتنع اٞتنب كاٟتائض من قراءة القرآف، يكوف حكم ىذا ضعيف؛ ألف السند الذم 
 .استند عليو نص غَت مقبوؿ ُب الشرع، ضعيف، كاألحكاـ  الشرعية ال تبٌت على أحاديث ضعيفة

كىذا مذىب أيب حنيفة، كأحد . ٕتويز قراءة القرآف للجنب كاٟتائض معان بدكف منع: القوؿ الثا٘ب
حىت إذا منعت، أكرد . أكالن من األدلة عدـ الدليل ا١تانع. القولُت عند الشافعي كأٛتد، كاستدلوا يعٍت بأدلة

ىذه . ففقد الدليل ا١تانع دليل على اإلباحة. فإذا ٓب يكن لديهم مانع، فكيف ٘تنع شرعان ببل دليل. الدليل
صلى اهلل عل و وولم _ كان الن ي )) :إحدل أدلتهم، كاسًتكحوا ٟتديث عائشة ا١تشهور عند مسلم كغَته

 يعٍت على كل أحوالو، كىذا يدخل فيو حىت حاؿ اٞتنابة؛ ألنو ما استثٍت (2)((يذك  اهلل على كل أح انو_ 
كالعمـو يبقى حجة حىت يرد االستثناء، أك يرد ا١تخصص، كىنا ال استثناء كال . شيء من ىذا العمـو

 .٥تصص
                                                 

  .422: رقم حديث 89 ص/  1 ج الكربل سننو ُب البيهقي (1)
. 302: رقم حديث 110 ص/  1 ج سننو ُب ماجو ابن (2)
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فأبو حنيفة، كأحد القولُت عند الشافعي كأٛتد ٕتويز قراءة القرآف للجنب كاٟتائض، خاصة أف 
 .بالنسبة للمرأة على كجو ا٠تصوص، كىذا ىو القوؿ الثالث؟ خلوه ُب القوؿ الثا٘ب

نع اٞتنب من القراءة كال ٘تنع اٟتائض، . التفريق بُت اٞتنابة كاٟتيض: القوؿ الثالث فمنع اٞتنب، ٯتي
فإف اٞتنابة حدث بإمكانك إزالتو بسرعة كلبل ال؟ تقـو تغتسل كيزكؿ مباشرة، حىت لو . كالتفريق لو كجو

 . فقدت ا١تاء تتيمم كيزكؿ عند فقد ا١تاء على القوؿ الصحيح
يعٍت ما الذم ٯتنعك أف تقـو فتغتسل لتقرأ القرآف، . فتأخَتؾ يعٍت إبقاء اٞتنابة عليك ىو من فعلك

ما ا١تانع؟ ما فيو مانع، إال مانع من نفسك، فبالتإب قالوا اٞتنب ألنو بإمكانو سواءن من . كتذكر اهلل، كتصلي
. ذكر أك أنثى أف يزيل جنابتو بالغسل، أك بالتيمم حىت لو فقد ا١تاء، فقد ا١تاء ال يكوف لو عذرا ُب تأخَته
فقالوا ٪تنع اٞتنب من قراءة القرآف دكف اٟتائض، لتمكن اٞتنب من أف يزيل حدثو بأسرع كقت دكف 

 .اٟتائض
ىل . اٟتائض ٯتكن تبقى عشرة أياـ، حيضها أك رٔتا بعض الناس تستمر إٔب رٔتا ٜتسة عشر يومان 

كفاية أهنا ٦تنوعة من الصبلة، كقراءة القرآف ! يعقل أف ٘تنع مسلمة أف تقرأ القرآف الكرٙب ٜتسة عشر يومان؟
٭تتاج ٢تا لذكر اهلل، كطمأنينة القلب، كعدـ النسياف، كأف تكوف تراجع حفظها، أك تكوف مثبلن معلمة، أك 
حىت تريد تقرأ كبلـ اهلل، يعٍت ٭تتاج إليو لطمأنينة القلب، كراحة النفس، كيعٍت تبقى مسلمة ٜتسة عشر يـو 

 .ال تقرأ قرآنان، ىذه فيها يعٍت فيها أمر عظيم على نفس ا١تؤمنة
فمنعوا صاحب اٞتنابة من قراءة القرآف، سواءن . فهذا القوؿ الثالث ىو التفريق بُت اٞتنب كاٟتائض

أكاف ذكران أك أثٌت، كأجازكا قراءة القرآف للحائض كالنفساء إذا خافت النسياف، أك خافت يعٍت قسوة القلب 
من ىجرىا للقرآف، كىذا ىو الواقع كاٟتاصل، أك ٨تو ذلك، فأجازكه للحائض بدكف مس كمنعوه للجنب 

 .للفارؽ ا١تذكور
كىذا القوؿ ا١تشهور ُب قوؿ اإلماـ أٛتد عند اإلماـ أٛتد، كنصره شيخ اإلسبلـ ابن تيمية بقوة ُب 

، ُب اٞتزء كاحد كعشرين، رجعوا كبلمو، نصره بقوة ىذا التفريق، ك٦تكن نعده من اختيارات شيخ "الفتاكل"
كلبل ال؟ من ذكر أك أنثى، . اإلسبلـ ابن تيمية، أف اٞتنب ٯتنع ألنو بإمكانو إزالة جنابتو ُب دقائق معدكدة

 .أك بالتيمم عند فقد ا١تاء
فتأخَت الطهارة ليس من فعلها؛ . أما اٟتائض ما ٘تلك أمرىا، تنتظر حىت تطهر، ليس بيدىا ذلك

فإف مينعت من قراءة القرآف ىذه ا١تدة رٔتا تنساه . كتقديره ُب شأف النساء_ عز كجل _ كإ٪تا ىذا أمر اهلل 
إذا كانت ٖتفظ، أك يقسو قلبها، كتغضب نفسها، كىذا ىو الواقع؛ ألف ىجر القرآف أيامان هبذه الطريقة مع 
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أهنا ال تصلي، كأكثر النساء حىت مع األسف الشديد يعٍت خبلص، إذا جاء اٟتيض ما تصلي حىت ذكر اهلل 
ما عادت تذكر، ال أذكار صباح كال مساء، تظن ا١تسألة خبلص يعٍت ما فيو صبلة ما عاد فيو ال تذكر اهلل؛ 
بل ينبغي عليها ُب حاؿ حيضها أف تزيد تذكر اهلل بكثرة كزيادة، لتعوض يعٍت منعها من الصبلة، اليت ىي 
أعظم األذكار كأعظم العبادات ألجل ىذا العذر كىو اٟتيض، ال أف هتجر الصبلة مع ذكر اهلل، كنأٌب 

، يعٍت نصف عمرىا ال تذكر اهلل كال تقرأ قرآف كال تصلي، ىذا  نقو٢تا أيضان القرآف ال تذكرين ٜتسة عشر يـو
 .فيو يعٍت فيو ما فيو

ة، كىو أحد األقواؿ ا١تشهورة من مذىب األٛتد، كاختاره مكلذلك ىذا القوؿ الذم نصره ابن تيم
_ صلى اهلل عليو كسلم _ بعض الشافعية أيضان كالنوكم كغَته، قوؿ كجيو جدان كقوم جدان، خاصة أف النيب 

أمر بإخراج اٟتيض إٔب صبلة العيد، ليشهدف ا٠تَت كدعوة ا١تسلمُت، كُب ذلك من التكبَت كذكر اهلل ما فيو، 
فسوٌغ ٢تا بل حث على أهنا ٗترج، كتدعو، كتذكر اهلل كلو اعتزلت ا١تصلى كتركت الصبلة ٢تذا العذر ا١تانع 

 .كىو اٟتيض
فبناءن على ىذا نقوؿ القوؿ الثالث لوجهاتو، كقوتو، كظهوره ُب التفريق بُت حاؿ اٞتنابة كاٟتيض، 

نع اٞتنب من قراءة القرآف حىت يغتسل؛ ألف غسلو بيده كتأخَته ىو يتحملو ما ٯتنعك مانع أف تقـو . ٯتي
أما اٟتائض فؤلهنا ليس . فتغتسل ُب ثبلث دقائق، حىت لو فقد ا١تاء تتيمم ُب نصف دقيقة حىت تتيمم

بيدىا فتقرأ القرآف سواءن خافت النسياف، أك يعٍت ٟتاجة لقراءة القرآف لرقة القلب، كلتبقى متصلة دائمان باهلل، 
ىذا ثبلث . ككبلمو، كذكره، كطاعتو، خاصة أف أعظم العبادات اللي ىي الصبلة ٦تنوعة منها حاؿ حيضها

 .مسائل اليت يؤسسها لنا ىذا الباب
يٍعتىًمر(َوقَاَل َمْنُصورٌ ): قولو

 . ىو ابن ا١ت
ماذا يقوؿ لنا إبراىيم التابعي ا١تشهور .  ىو اإلماـ ا١تشهور إبراىيم بن يزيد النخعي(َعْ  ِإبْ َ اِى مَ ) 
ليس . كلمة اٟتماـ ال تفهم منو اٟتماـ الذم نفهمو اليـو (َ  بَْأَس بِاْلِقَ اَءِة ِفي اْلَ مَّامِ ): ىذا؟ يقوؿ

اٟتماـ ُب عرفهم ىو موضع الغسل، كانوا يصنعوف قدٯتان . اٟتماـ موضع ا٠تبلء، موضع قضاء اٟتاجة
ٛتامات، كٝتي ٛتامان من اٟتميم، كىو ا١تاء ا١تغلي؛ ألنو يعٍت خاصة ُب ا١تناطق كالبلداف اليت فيها برد كثَت 

موضع للغسل ال تقضى فيها اٟتاجات؛ كإ٪تا . كشديد، كمناطق الشاـ كغَتىا، تكثر فيها ىذه اٟتمامات
٭تمم فيها ا١تاء، كيسخن، ك٨تو ذلك كيهيأ ألجل التنظف، كالتدفؤ، كالغسل، ليس موضع خبلء، ىذا ىو 
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 ألنو ليس موضع أذل، ليس موضع قذر، ليس موضع (َ  بَْأَس بِاْلِقَ اَءِة ِفي اْلَ مَّامِ ): كلذلك قاؿ. اٟتماـ
 .قضاء حاجة؛ كإ٪تا موضع اغتساؿ

كما ٖتٌفظ فيو بعض األئمة، إ٪تا ٖتفظ من خشية ما يتساىل فيو بعض الداخلُت ٢تذا اٟتماـ من 
كشف العورات، رٔتا يكوف لباسو يعٍت ما ىو ٤تتشم كما ينبغي، فتبدك بعض يعٍت أموره اليت ال ينبغي أف 

 .فؤلجل ىذا كره بعض األئمة دخوؿ اٟتماـ أصبلن . تبدك
اإلماـ أٛتد بقي سنُت يريد أف يدخل اٟتماـ، كاف ٭تتاج أف يدخل اٟتماـ، خاصة أياـ الشتاء، 

مذكور ىذا . كأكصاه األطباء بذلك، خاصة بعد الفتنة ا١تشهورة ١تا ضرب، كاف يعا٘ب من أٓب شديد ُب ظهره
ُب سَتتو اإلماـ أٛتد، كأكصوه بأف الربد يزيد، كأنو ٬تب أف يعتاد دخوؿ اٟتماـ بكثرة كنوع من التطبب 

 .فكره ذلك ١تا عـز كذىب كما ذكر ذلك ابن اٞتوزم.. حىت، مو فقط ٣ترد
فلما رأل الناس يعٍت رٔتا ليسوا كما ينبغي، يدخل اٟتماـ يلبس فوطة صغَتة، أك شيء من ىذا 

القبيل، فتبدك أفخاذه، أك رٔتا يعٍت شيء من ىذا القبيل، فكره اإلماـ أٛتد ذلك كرجع، كصرب على أ١تو إٔب 
لكن إف أجزنا الدخوؿ مع التحفظ على سًت العورات، . أف مات، ما دخل اٟتماـ، ىذا ٣ترد الدخوؿ

اٟتماـ ىذا ليس موضع أذل، فتسوغ فيو ذكر اهلل، كقراءة القرآف، ك٨تو ذلك كما أفىت بذلك إبراىيم 
 .النخعي

أما اٟتماـ موضع ا٠تبلء، فبل تنبس فيو بكلمة، ال تنبس فيو بكلمة، كال رد سبلـ، كال شيء حىت 
 . تقضي ما أنت فيو كٗترج؛ ألف ذكر اهلل عظيم، كال يؤتى بو ُب مواضع األذل ككذا

ٍتًب الرِّسىالىةً ): كركاية  كرٯتة. ىكذا ُب ركاية األكثر (كىيىٍكتيبى الرِّسىالىةً )  أف يضيف إبراىيم بن  (كىًبكى
يزيد أنو ٬توز ُب اٟتماـ ا١تذكور كتابة الرسالة، مع أف كتابة الرسالة رٔتا يأٌب فيها شيء من ذكر اهلل، قد 

يقوؿ بسم اهلل الرٛتن الرحيم، أك يبدأ الرسالة باٟتمد هلل، أك رٔتا يدخل ُب الرسالة شيئان من القرآف كلبل ال؟ 
قد تكتب رسالة لشخص تذكر فيها آية ٖتتج هبا، أك حديثان، أك على تقدير فيها اٟتمدلة كالبسملة ك٨تو 

 :ذلك، فسوٌغ ذلك إبراىيم، فدؿ على مسألتُت
 جواز الدخوؿ إٔب اٟتماـ ٔتا فيو ذكر اهلل من كتاب ك٨توه. 
  أك كتابتو داخل اٟتماـ، أك ذكر اهلل كتبلكتو داخل اٟتماـ ا١تذكور، على فتول إبراىيم بن

 . يزيد النخعي
 .  ىو ابن سليماف الكوُب، فقيو الكوفة، أستاذ أيب حنيفة(َعَلى َغْ ِ  ُوُضوٍء َوقَاَل َحمَّادٌ ) 
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 . أيضان النخعي(َعْ  ِإبْ َ اِى مَ ) 
 أم اٟتماـ إذا دخلت اٟتماـ، إذا كانوا متسًتين (ِإْن َكاَن َعَلْ ِهْم ِإزَاٌر َفَسلّْْم َوِإ َّ َفََل ُتَسلّْمْ ): قاؿ

كأما إذا كانوا يعٍت متساىلُت ُب ذلك، كمبدين . كعليهم أيزير، تغطي على األقل العورة ا١تغلظة، فتسلم عليهم
يعٍت رٔتا حىت أشياء من العورة ا١تغلظة، قاؿ فبل تسلم على ىيأة اإلنكار عليهم؛ ألهنم كقعوا ُب خلل، 

 .فيحتاجوا أف يينبهوا عليو بًتؾ السبلـ رٔتا، أك بالنصيحة ا١تباشرة إليهم رٔتا
 .ٍب أكرد اٟتديث، حديث ابن عباس الطويل ُب مبيتو عند خالتو ميمونة

ثَ َنا ِإْوَماِع لُ ): قاؿ  . ىو ابن أيب أيكىٍيس(َحدَّ
ثَِني َماِلكٌ )   . ابن أنس(قَاَل َحدَّ
 . ا١تد٘ب(َعْ  َمْخَ َمَة ْبِ  ُوَلْ َمانَ ) 
َلًة ِعْنَد َمْ ُمونَةَ )   بنت (َعْ  ُكَ ْيٍب َمْوَلى اْبِ  َع َّاٍس َأنَّ َعْ َد اللَِّو ْبَ  َع َّاٍس َأْخ َ َ ُه أَنَُّو بَاَت لَ  ْ

اٟتارث ا٢تبللية، خالة ابن عباس ألهنا شقيقة أمو أـ الفضل زكجة العباس بن عبد ا١تطلب، إحدل أمهات 
 . ا١تؤمنُت ميمونة

َزْوِج النَِّ يّْ َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم َوِىَي َخالَُتُو فَاْضَطَجْعُ  ِفي َعْ ِض اْلِوَواَدِة َواْضَطَجَع َرُووُل ) 
اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم َوَأْىُلُو ِفي  ُوِلَها فَ َناَم َرُووُل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم َحتَّى ِإَذا انْ َتَصَف 

َقَظ َرُووُل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم َفَجَلَ  َيْمَسُح الن َّْوَم َعْ   َلُو ِبَقِل ٍل َأْو بَ ْعَدُه ِبَقِل ٍل اْوتَ   ْ اللَّْ ُل َأْو قَ   ْ
 ىذا موضع الشاىد الحتجاج البخارم (َوْجِهِو بَِ ِدِه ثُمَّ قَ َ َأ اْلَعْلَ  اآْليَاِت اْلَخَواِتَم ِمْ  ُوورَِة آِل ِعْمَ انَ 

لكن ىذا االستدالؿ ال يتم من ىذا ا١توضع ١تا قررناه سابقان، أف النـو ُب . ّتواز قراءة القرآف على غَت كضوء
تنام ع ني و  )): قررنا ىذه ا١تسألة على حديث أنو يناـ. ليس بناقض_ صلى اهلل عليو كسلم _ حق النيب 
فهو يشعر ٔتا ٭تدث لو ُب نومو _ صلى اهلل عليو كسلم _  كال سبيل للشيطاف على النيب (1 )((ينام قل ي

 .٘تامان كما يشعر بو ُب يقظتو
كقلنا ُب مسألة الدرس السابق أف النـو ليس حدثان ُب ذاتو؛ كإ٪تا مظنة اٟتدث، ألنك تغيب أنت 

، كاشًتطنا لو أف يكوف . عن كعيك كسيأٌب معنا بعد قليل أك رٔتا ُب الدرس القادـ أف اإلغماء ُب معٌت النـو
النـو نـو مستغرؽ، أما النـو الطفيف كالنعسة ا٠تفيفة ألهنا يعٍت ما يتحقق فيها الغفلة الكاملة، فليست 

 .أما ُب حق النيب كلو كاف مستغرقان ليس بناقض. بناقض على الصحيح
                                                 

  . 3376: رقم حديث 1308 ص/  3 ج صحيحو ُب البخارم (1)
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_ صلى اهلل عليو كسلم_فبالتإب قد يقوؿ قائل إذف ما ًب االستدالؿ، ماداـ ىذا من خصائص النيب 
 .إذا أكملنا اٟتديث يأٌب كجو ىذا كلو... قاؿ العلماء. ا٠تصائص ليست مواضع للتشريع لبقية األمة

 . القربة الصغَتة(ثُمَّ قَاَم ِإَلى َش ٍّ ُمَعلََّقةٍ )
َها فََأْحَسَ  ُوُضوَءُه ثُمَّ قَاَم ُيَصلّْي قَاَل اْبُ  َع َّاٍس فَ ُقْمُ  َفَصنَ ْعُ  ِمْثَل َما َصَنعَ )  ىذا (فَ تَ َوضَّأَ ِمن ْ

، قرأ اآليات من آخر سورة آؿ : يدؿ على أنو صنع كل شيء استيقظ من نومو، مسح عن كجهو النـو
ٍب قاـ إٔب جنبو األيسر _ صلى اهلل عليو كسلم _ عمراف، قاـ إٔب الشن ا١تعلقة فتوضأ منها كما توضأ النيب 

_ إٔب جنبو األيسر فصلى معو صبلتو ُب الليل، كٓب ينكر عليو النيب _ صلى اهلل عليو كسلم _ ففتلو النيب 
فلو كاف تبلكة القرآف من اٟتدث األصغر غَت جائزة، ١تنع النيب ابن . شيئان من كضعو_ صلى اهلل عليو كسلم 

صلى اهلل عليو كسلم _  كىذا عمـو يشمل كل ما صنعو النيب (َفَصنَ ْعُ  ِمْثَل َما َصَنعَ ): عباس؛ ألنو قاؿ
ٔتا فيها تبلكة اآليات قبل الوضوء، كهبذا يتم االستدالؿ للبخارم كمن اٞتمهور على جواز قراءة القرآف _ 

 .من اٟتدث األصغر
 .(.....باب من ٓب يتوضأ)ٍب ذكر صبلتو ُب الليل كىي تأٌب مفصلة ُب التهجد، إف شاء اهلل، 

 
 بَاب َمْ  َلْم يَ تَ َوضَّْأ ِإ َّ ِمْ  اْلَ ْلِي اْلُمْثِقلِ 

 
 .(بَاب َمْ  َلْم يَ تَ َوضَّْأ ِإ َّ ِمْ  اْلَ ْلِي اْلُمْثِقلِ )

ِتَها ) :قال ثَِني َماِلٌك َعْ  ِىَلاِم ْبِ  ُعْ َوَة َعْ  اْمَ أَتِِو فَاِ َمَة َعْ  َجدَّ ثَ َنا ِإْوَماِع ُل قَاَل َحدَّ َحدَّ
أَن ََّها قَاَلْ  أَتَ ْ ُ  َعاِئَلَة َزْوَج النَِّ يّْ َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم _ رضي اهلل عنها _ َأْوَماَء بِْنِ  أَِبي َبْكٍ  

ِح َ  َخَسَ ْ  اللَّْمُ  فَِإَذا النَّاُس ِقَ اٌم ُيَصلُّوَن َوِإَذا ِىَي قَاِئَمٌة ُتَصلّْي فَ ُقْلُ  َما لِلنَّاِس فََأَشاَرْت بَِ ِدَىا 
ِني اْلَ ْلُي َوَجَعْلُ   َنْ َو السََّماِء َوقَاَلْ  ُوْ َ اَن اللَِّو فَ ُقْلُ  آيٌَة فََأَشاَرْت َأْي نَ َعْم فَ ُقْمُ  َحتَّى َتَجَلَّ

َأُصبُّ فَ ْوَق رَْأِوي َماًء فَ َلمَّا اْنَصَ َف َرُووُل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم َحِمَد اللََّو َوأَثْ َنى َعَلْ ِو ثُمَّ قَاَل َما 
ِمْ  َشْيٍء ُكْنُ  َلْم َأرَُه ِإ َّ َقْد رَأَيْ ُتُو ِفي َمَقاِمي َىَذا َحتَّى اْلَجنََّة َوالنَّاَر َوَلَقْد ُأوِحَي ِإَليَّ أَنَُّكْم تُ ْ تَ ُنوَن ِفي 
َنِة الدَّجَّاِل َ  َأْدِري َأيَّ َذِلَك قَاَلْ  َأْوَماُء يُ ْؤَتى َأَحدُُكْم فَ  ُ َقاُل َما ِعْلُمَك  اْلُقُ وِر ِمْثَل َأْو َق ِيَب ِمْ  ِفت ْ

ِبَهَذا ال َُّجِل فََأمَّا اْلُمْؤِمُ  َأْو اْلُموِقُ  َ  َأْدِري َأيَّ َذِلَك قَاَلْ  َأْوَماُء فَ  َ ُقوُل ُىَو ُمَ مٌَّد َرُووُل اللَِّو َجاَءنَا 
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َنا َوآَمنَّا َوات َّ َ ْعَنا فَ  ُ َقاُل َنْم َصاِلً ا فَ َقْد َعِلْمَنا ِإْن ُكْنَ  َلُمْؤِمًنا َوَأمَّا اْلُمَناِفُ  َأْو  بِاْل َ   َّْناِت َواْلُهَدى فََأَج  ْ
 (.(اْلُمْ تَاُب َ  َأْدِري َأيَّ َذِلَك قَاَلْ  َأْوَماُء فَ  َ ُقوُل َ  َأْدِري َوِمْعُ  النَّاَس يَ ُقوُلوَن َشْ ًئا فَ ُقْلُتوُ 

 ىذا يؤكد ما ذكرناه (بَاب َمْ  َلْم يَ تَ َوضَّْأ ِإ َّ ِمْ  اْلَ ْلِي اْلُمْثِقلِ ): _عليو رٛتة اهلل _ يقوؿ اإلماـ 
أنت إذا ٪تت أك . النـو كُب معناه اإلغماء الذم ىو الغشي، ىو يعٍت عزكب الشعور عن اإلنساف. سابقان 

عافانا اهلل كإياؾ يعٍت حصل لك شيء من اإلغماء، تفقد شعورؾ، كال تدرم ما ٬ترم منك، كلذلك قلنا 
فعٌلة ذلك أف اإلنساف إذا ناـ . كنؤكد اآلف أف النـو كُب معناه الغشي ليس حدثان ُب ذاتو؛ كإ٪تا مظنة اٟتدث

: ال يدرم ما ٮترج منو من ريح، ال من قلبو كال من دبره، على حديث كىو حديث حسن معركؼ مشهور
 ككاء يعٍت رباطو، العُت ((الع   وكاء السو)).  السو ىو يعٍت الدبر الشرج(1)((الع   وكاء السو))

فلما . فإذا نامت العُت استطلق الوكاء، كأنت ال تدرم. أنت إذا كنت مستيقظ تضبط أمورؾ. االستيقاظ
. كاف النـو كُب معناه اإلغماء، كانعزاؿ شعورؾ عن كضعك، مظنة اٟتدث، نػيٌزؿ ُب الشرع منزلة اٟتدث

 .النـو ا١تستغرؽ، كالنـو ا٠تفيف كالنعسة، كا٠تفقة، ك٨توىا: كلذلك قيسم إٔب قسمُت
حىت نـو القاعد ما . اٞتمهور على أنو ال يكوف النـو ناقضان إال إذا كاف نوما مستغرقان مستلقيان 
فاشًتطوا االستلقاء . اعتربكه، كلو طاؿ شيئان ما؛ ألف القاعد رٔتا يكوف متحفظان أكثر من ا١تستلقي

فا٫تُت ىذا الكبلـ كلبل . كاالستغراؽ، فخٌرجوا نـو القاعد إذا كاف يسَتان، كا٠تفقة كالنعسة حىت من ا١تستيقظ
 ال؟ 

إذا كاف اإلغماء عارض يعٍت عرض عليك بسبب ما، إلرىاؽ، . كُب معناه الغشي كىو اإلغماء
لتعب، لشيء ما يعٍت ككاف كقتو كجيز جدان، كسرعاف ما استدركت يعٍت كضعك كانتبهت ألمرؾ ال ينقض 

أما إذا أفقدؾ شعورؾ كألقاؾ أرضان، اإلغماء كما دريت ٔتا حصل لك، ىذا يسمى الغشي ا١تثقل . الوضوء
 .ىذا ما يريد البخارم أف يؤصلو كاٟتديث حجة لو. أك اإلغماء ا١تثقل، ىنا يكوف ناقضان 

 .كُب معناه النـو ا١تثقل أك النـو ا١تستغرؽ فانتبهوا ٢تذا (بَاب َمْ  َلْم يَ تَ َوضَّْأ ِإ َّ ِمْ  اْلَ ْلِي اْلُمْثِقلِ )
ثَ َنا ِإْوَماِع لُ ):  ٍب اكرد اٟتديث الطويل  . ىو ابن أيب أكيس(َحدَّ

 . ىو ابن أنس(َماِلكٌ ) 
 . ابن الزبَت(َعْ  ِىَلاِم ْبِ  ُعْ َوةَ ) 
 . ىي فاطمة بنت ا١تنذر زكجة ىشاـ كابنة عمو ا١تنذر بن عبد اهلل بن الزبَت(َعْ  اْمَ أَتِِو فَاِ َمةَ ) 

                                                 

  . 16925: رقم حديث 97 ص/  4 ج مسنده ُب حنبل ابن (1)
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ِتَها َأْوَماءَ )  بناء أٝتاء ىذه بنت أيب أ كىي جدة أيضان ىشاـ نفسو؛ ألف عركة كابن ا١تنذر (َعْ  َجدَّ
 :كذكرت اٟتديث الطويل كموضع الشاىد منو قولو. _رضي اهلل عنو _ بكر 

ِني اْلَ ْلُي َوَجَعْلُ  َأُصبُّ فَ ْوَق رَْأِوي َماءً )  فأكملت صبلهتا ما توضأت،  (فَ ُقْمُ  َحتَّى َتَجَلَّ
فدؿ على أنو مستقر عندىا كطبعان مستقر عند بقية الصحابة، أف الغشي العارض القليل الذم ما أسقط 
، كال يعٍت أثقلو كفقد شعوره، ال ينقض الوضوء، بدليل أف أٝتاء استمرت ُب صبلهتا؛ كإ٪تا  اإلنساف أرضان ن
كانت فقط تصب ا١تاء على نفسها من باب تنشيط نفسها كما يغسل الناعس كجهو لتنشيط نفسو إذا 

 .فًتت
إذا كنتم " باب من اكتفى بإشارة اليد كالرأس ُب الفتيا"ىذا اٟتديث مٌر معنا ُب كتاب العلم 
 . ما بعده. تذكركف، كموضعو ُب صبلة الكسوؼ ىناؾ

 
 {َواْمَسُ وا ِبُ ُءوِوُكْم  } بَاب َمْسِح ال َّْأِس ُكلِّْو ِلَقْوِل اللَِّو تَ َعاَلى 
 
 ﴿َواْمَسُ وا ِبُ ُءوِوُكْم﴾ بَاب َمْسِح ال َّْأِس ُكلِّْو ِلَقْوِل اللَِّو تَ َعاَلى)

َوقَاَل اْبُ  اْلُمَس َِّب اْلَمْ َأُة ِبَمْنزَِلِة ال َُّجِل َتْمَسُح َعَلى رَْأِوَها َوُوِئَل َماِلٌك أَُيْجِزُئ َأْن َيْمَسَح 
 .(بَ ْعَض ال َّْأِس فَاْحَتجَّ ِبَ ِديِث َعْ ِد اللَِّو ْبِ  زَْيدٍ 

ثَ َنا َعْ ُد اللَِّو ْبُ  يُوُوَف قَاَل َأْخ َ َ نَا َماِلٌك َعْ  َعْمِ و ْبِ  َيْ َ ى اْلَمازِِنيّْ َعْ  أَبِ ِو َأنَّ ): قال َحدَّ
أََتْسَتِط ُع َأْن ُت ِيَِني َكْ َف َكاَن َرُووُل اللَِّو َصلَّى  رَُجًَل قَاَل ِلَعْ ِد اللَِّو ْبِ  زَْيٍد َوُىَو َجدُّ َعْمِ و ْبِ  َيْ َ ى

َ َا َعَلى َيَدْيِو _ رضي اهلل عنو _ اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم يَ تَ َوضَّأُ فَ َقاَل َعْ ُد اللَِّو ْبُ  زَْيٍد  نَ َعْم َفَدَعا ِبَماٍء فََأف ْ
فَ َ َسَل َم َّتَ ْ ِ  ثُمَّ َمْضَمَض َواْوتَ ْنثَ َ  َثََلثًا ثُمَّ َغَسَل َوْجَهُو َثََلثًا ثُمَّ َغَسَل َيَدْيِو َم َّتَ ْ ِ  َم َّتَ ْ ِ  ِإَلى اْلِمْ فَ َقْ ِ  

َ َل ِبِهَما َوَأْدبَ َ  َبَدَأ ِبُمَقدَِّم رَْأِوِو َحتَّى َذَىَب ِبِهَما ِإَلى قَ َ اُه ثُمَّ َردَُّىَما ِإَلى  ثُمَّ َمَسَح رَْأَوُو بَِ َدْيِو فََأق ْ
 .(اْلَمَكاِن الَِّذي َبَدَأ ِمْنُو ثُمَّ َغَسَل رِْجَلْ وِ 

بَاب َمْسِح ال َّْأِس ُكلِّْو ِلَقْوِل اللَِّو تَ َعاَلى ﴿َواْمَسُ وا ): _رٛتو اهلل _ يقوؿ اإلماـ البخارم 
 ىنا البخارم ينصر ما يعٍت اتفق عليو أكثر علماء اٟتديث، على أف مسح الرأس ال ٬تزئ إال (ِبُ ُءوِوُكْم﴾

كالعجيب أف كبل الفريقُت الذم أكجب مسح الرأس كلو كالذم اكتفى ٔتسح بعضو . إذا ميسح الرأس كلو
 كما تشعر اآلف أف البخارم احتج باآلية على مسح الرأس ﴿َواْمَسُ وا ِبُ ُءوِوُكْم﴾: حجتهم نفس اآلية
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﴿َواْمَسُ وا :  يعٍت دليل البخارم قبل اٟتديث قولو تعأب(باب َمْسِح ال َّْأِس ُكلِّْو ِلَقْولِ ): كلو قاؿ
. ِبُ ُءوِوُكْم﴾

ككجو االستشهاد ُب ىذه اآلية للقائلُت بأنو ال ٬تزئ إال مسح الرأس كلو، قياس مسح الرأس على 
فإف اآلية ذكرت أربعة أعضاء ىي فرائض الضوء اليت ٬تب أف . ا١تغسوالت من أعضاء الوضوء كالنص كاحد

 .الوجو، كاليداف، كالرجبلف، كالرأس: تغسل كىي
فلما اتيفق عند اٞتميع على أف الوجو ٬تب أف يغسل كلو كال يًتؾ منو كال موضعان صغَتان، كاليداف 
تيغسبلف إٔب ا١ترفقُت كلها، كالقدماف تغسبلف إٔب  الكعبُت كلها، الرأس كلو كاف ٦تسوحان ٬تب أيضان أف 

فلما اتفقنا على أف ا١تغسوالت ٬تب أف تيعمم األعضاء ا١تطلوب غسلها، . يكوف كلو؛ ألف النص يعٍت كاحد
كامسحوا با١تاء : كالباء اعتربكىا باء مؤكدة، أك تدؿ على ٤تذكؼ، كالتقدير. كذلك ا١تمسوح كذلك

ىذا كجو استدال٢تم هبذه . رؤكسكم، أك كامسحوا برؤكسكم ا١تاء، تدؿ على شيء ٤تذكؼ أك تكوف مؤكدة
 .اآلية

فإف قاؿ قائل، أك أكرد عليو مورد أف اليداف كالقدماف حددت ُب النص إٔب ا١ترافق كإٔب الكعبُت، 
فما كاف ىناؾ ٣تاؿ لئلجتهاد، ييرد عليهم بالوجو، الوجو مغسوؿ ك٬تب تعميمو باالتفاؽ، كٓب ٭تدد النص لو 
حدكدان؛ كإ٪تا أحاؿ على ا١تعركؼ ا١تتعاىد أف الوجو ىو من منابت شعر الرأس إٔب أسفل الذقن، كمن طرؼ 

 .األذف الصدغُت إٔب الصدغ اآلخر
فكذلك أيضان الرأس، ا١تعهود أف الرأس ىو ما جرت العادة بنبت الشعر فيو، من مفرؽ أك من 

اؿ كىو هناية الشعر ا١تتدٕب على العنق، ىذا ىو الرأس ُب العرؼ، كالشارع أمر ذمفًتقو مع الوجو إٔب آخر الق
فكما أف الوجو يغسل كبلن باإلٚتاع، الرأس ٯتسح كبلن باإلٚتاع، ىذا كجو . ٔتسحو، كما أمر بغسل الوجو

االستدالؿ باآلية، مع اٟتديث الذم سيأٌب بعد قليل، حديث عبد اهلل فيو تصريح كاضح، كىو السٌنة ا١تتفق 
 .كال يعرؼ خبلفها_ صلى اهلل عليو كسلم _ عليها ا١تنقولة تواتران عن النيب 

١تا ٓب تدخل الباء على غسل : كقاؿ. أما الشافعي فاعترب الباب ىنا باء تبعيضية، باء تبعيضية
الوجو، كال على غسل اليدين، كال القدمُت، كدخلت خصوصان على مسح الرأس، فدؿ على أف الرأس 

٥تتلف عن بقية األعضاء، كباء التبعيضية يعٍت ٬تزئ، كبالتإب على نص اآلية االكتفاء ٔتسح بعض الرأس 
 . دكف البعض، على أف الباء تبعيضية

 .ىذا من جهة. أما ُب اٟتديث سيأٌب ذكره بعد قليل. ىذا يعٍت كجو ا٠تبلؼ ُب االستدالؿ باآلية
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من جهة ثانية احتج البخارم بأف الفقهاء القدماء من التابعُت، كمثٌلهم بسعيد بن ا١تسيب كانوا 
على ىذا القوؿ، فنقل عن سعيد بن ا١تسيب سيد التابعُت، أحد األئمة الكبار ا١تشهورين، أحد فقهاء 

 ".ا١ترأة ٔتنزلة الرجل ٘تسح على رأسها: "ا١تدينة السبعة قاؿ
 :ىنا تؤخذ ثبلثة أشياء من كبلـ سعيد

 ا١تقصود للًتٚتة ٘تسح على رأسها: الشيء األكؿ. 
 أف اٟتكم يشمل الذكور كاإلناث: الشيء الثا٘ب. 
 تنصيص سعيد على ا١ترأة ١تا اضطرد من إ٫تاؿ النساء حىت رٔتا قدٯتان ُب : الشيء الثالث

مسح الرأس؛ ألف النساء اعتدف على تصفيف شعورىن، كتسر٭تها، كرٔتا يعٍت ربطها 
 .بأشياء، كيضعوف عليها أشياء من الزينة، عادة النساء ذلك

فإذا جاءت للوضوء رٔتا مسح الرأس يلخبط التسر٭تة، كيلخبط كاآلف مع ا١تصائب يصبغوف 
شعورىن بأصبغة أعوذ باهلل من الشيطاف الرجيم، تكوف آدمية تصَت جنية، شعر أٛتر، عمركم شفت شعر 

شعر أٛتر أعوذ باهلل من الشيطاف ! أٛتر، ىذا جن أعوذ باهلل، عفاريت كيقوؿ لك ٚتاؿ ما اٞتماؿ ُب ىذا؟
 .أعوذ باهلل.. الرجيم، كال أخضر، كال أزرؽ، كال

فإذا صبب الشعر كجاء ا١تاء عليو، يتلخبط، أك يكوف مسرحان يعٍت تسريح دقيق جدان، فإذا حركتو 
يتلخبط، فتذىب للحفلة كتذىب للمناسبة، فتأٌب الصبلة ٕتيء تتوضأ إذا كانت تتوضأ ىكذا، فمسح 

لو قلت ٢تا يعٍت ٦تكن تصدقي بألف لاير كال ٘تسح رأسها ما عندىا مشكلة، فتكتفي ٔتجرد . الرأس مشكلة
كرٔتا استشعر التابعوف منذ القدٙب أف النساء مهمبلت ُب ىذا . يعٍت ١تس تبلمس شعرة أك شعرتُت ُب رأسها

اٞتانب، فنص سعيد على أف النساء حكمهن حكم الرجاؿ لعدـ االستثناء، فاٟتكم صادر هلل من اٞتميع 
 . للمؤمنُت رجاالن كنساءن، حىت ال تفهم ا١ترأة أهنا خبلؼ الرجل، يعٍت تفعل ذلك﴿َواْمَسُ وا ِبُ ُءوِوُكْم﴾

ذكركا ىذا ُب كتب . أضف إٔب ذلك أنو يعٍت كن النساء قدٯتان كال أدرم ىل ىذا موجود اآلف أـ ال
الشركح، كن قدٯتان ال ٮتلُت رؤكسهن من شيء مربوط فيها، إما منديل، أك ًمٍسفىع، يعٍت شيء تديره على 

رأسها؛ ألف النساء ىذه رٔتا بعضهن ليس كلهن، يعٍت يبتهلن يعملن ُب بيوهتن كرٔتا فتحتاج أف توقف حركة 
شعرىا، ما فيو أصباغ، فتسمك تعقد على رأسها لفافة مدكرة، أك منديبلن أك ٨توه لتتمكن من اٟتركة كالعمل 

 .بسهولة
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كجرت عادهتن بأف يبقُت ناصية رؤكسهن مكشوفة ىكذا، خاصة إذا كانت ُب بيتها ناصية الشعر، 
أنو أفىت بعض أمهات ا١تؤمنُت بأف ٘تسح على ناصيتها، _ صلى اهلل عليو كسلم _ فجاء حديث عن النيب 

إذا كاف عقدت على رأسها عمامة، ليس عمامة، منديبلن، أك لفافة، أك مدكرة . ىذا ُب مثل ىذه اٟتالة انتبو
ٟتاجتها إليها لعمل أك ٨توه، أك كاف من عادهتا ذلك، بشرط أف تعقدىا على رأسها كىي على طهارة، 
لتأخذ حكم ا١تسح على ا٠تفُت، فعندىا ال بأس أف ٘تسح ناصيتها البادية كتكمل ٔتسح ما على رأسها، 

أن )): ٘تامان كما يصنع الرجل إذا كاف ذا عمامة، فإنو ثبت ُب حديث ا١تغَتة بن شعبة  ُب صحيح مسلم
.  كاف ُب سفر ككاف معتم ىذه عمامة(1)((مسح على ناص تو وعمامتو_ صلى اهلل عل و وولم _ الن ي 

كقلنا لكم فيما مضى أف العمامة ٬توز ا١تسح عليها بشرط أف تكوف مكورة، يعٍت مربوطة ملفوفة على 
فإذا لفها على رأسو على طهارة، كاحتاج أف . ال، مكورة. الرأس، ما ىي مثل ا٠ترقة اليت على رؤكسنا

ىذا حكم آخر . يتوضأ، ٯتسح ما بدا من شعره سواء كاف الناصية أك ٨توىا، كيكمل با١تسح بالعمامة
 .يدخل ُب باب ا١تسح على اللفائف، كالتساخُت، كا٠تفُت، ال عبلقة لو ٔتسألة مسح الرأس

كلذلك ٬تب أف يوصى النساء باالىتماـ هبذه الطهارة كالعبادة، كيعٍت إذا تقرر كىو مقرر لقوة 
الدليل من اآلية كاٟتديث، أنو ال ٬تزئ إال مسح الرأس كلو، إال ما ندر، كىذا ُب نظرم ىو كبلـ الشافعي 

يكوف ىذا ىو الوضوء ". إال ما ندر"كسأبُت لكم مقصود " إال ما ندر"سيأٌب بعد قليل أحللو لكم 
 .ا١تطلوب، كاٟتكم صادر للجميع رجاالن كنساءن 

ا١تشكلة كبَتة حقيقة، يعٍت . الشافعي ١تا تقرأ كبلمو ىو بنفسو، اترؾ كبلـ ا١تفٌرعُت على مذىبو
١تا تأٌب لكتب الفركع عند . يأخذكف يعٍت أصل عند اإلماـ، أك قوؿ قالو لشيء معُت، فيفٌرعوف عليو فركع

طيب ما حد ىذا البعض؟ كصلوه إٔب ثبلث شعرات، ىذا . الشافعية، ١تا قرركا أف ٬تزئ مسح بعض الرأس
بعض يسمى بعضان كلبل ال؟ كليس ثبلث شعرات شعرة كاحدة حىت، كصلوا إٔب ثبلثة شعرات من الرأس 

.. كلو؛ ألف كلمة بعض الرأس ما ىي منضبطة ْتد شرعي، أليس كذلك؟ ىل نصفو؟ ىل ثلثو؟ ما فيو
أما ُب كتب الفركع فرعوا، فرعوا إٔب ثبلث شعرات قالوا . بعضو فيصدؽ على القليل كما يصدؽ على الكثَت

 .ٕتزئ
جل _ فيما فهمت أنا كالعلم عند اهلل . كبلـ الشافعي نفسو ُب اٟتقيقة إذا قرأتو ما يفيد ىذا ا١تعٌت

أنت تعرؼ الرجل أك ا١ترأة إذا كانا ذا شعر، .. كبإمكانكم تراجعوف كبلمو، أف الشافعي يقوؿ_ كعبل 

                                                 

  . 100: رقم حديث 172 ص/  1 ج سننو ُب الًتمذم (1)
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الرجل إذا كاف ذا شعر ليس أصلعان، كا١ترأة إذا كنت ذا شعر، الشعر كثَت جدان، كبعضو يغطي بعضان، 
فإذا مرت يدؾ على رأسك، ا١تاء ال يبلمس إال الطبقة العليا من . كالشارع أمرنا ُب الرأس با١تسح ال بالغسل

 .الشعر
ما ٖتت الشعر الظاىر ىذا ال يأتيو ا١تاء أصبلن، . إذا كاف الشعر كثَتان، بعض الرجاؿ شعره كثَت مثبلن 

ىذا مقصوده ببعض الرأس مو ٘تسح ثبلث شعرات كتقوؿ بعض الرأس، ىذا ما ىو كضوء ىذا ما ىو 
فهمت الكبلـ؟ إذا كنت ذا شعر كثَت، أك امرأة شعرىا كثَت مثبلن، إذا أخذت بيدىا ا١تاء . طهارة ىذه

كإذا كاف . ىكذا، ٍب مسحت رأسها كذىبت، ا١تاء سيمس قطعان الشعر الظاىرم الذم القى كالمس يدىا
ٖتت ىذا شعر كثَت كىذا ىو ا١تعركؼ، قطعان ا١تاء ال يأتيو كال يبلمسو؛ ألنك قلت البد كفهمت من مسح 
الرأس كلو البد من كل شعرة يأتيها ا١تاء، ٖتوؿ ا١تسح إٔب غسل فهمت كلبل ال؟ ىذا تفسَت الشافعي، فهو 
يريد الشافعي أف يبُت مركر اليد أك اليدين على شعر الرأس ا١تبلمس ٢تا كىو الشعر الظاىر، كاُب ك٤تقق 
للمقصود الشرعي، كال ٭تتاج أف تضمن مبلمسة ا١تاء لكل شعر ُب رأسك؛ ألف ىذا متعسر، كسيحوؿ 

 فهمتم الكبلـ كلبل ال؟ . ا١تمسوح إٔب مغسوؿ
يقوؿ لك ألنو فيو فقو فعبلن، كبالتإب قد ال يكوف فيو إثبات ظاىر مع القوؿ األكؿ، ىو مع القوؿ 

اؿ كىو ذاألكؿ أنو ٯتسح الرأس من أكلو إٔب آخره، من منابت شعر الرأس الفارقة بُت الوجو كالرأس، إٔب الق
اؿ؟ يعٍت غالب الناس تكوف يعٍت قطعة من الشعر ذاؿ تعرفوف القذالقى . الشعر ا١تتد٘ب على العنق من ا٠تلف

ىذا الرأس حدكده عرفان . اؿذمتدلية قليبلن ٬تتمع فيها الشعر، نازلة قليبلن على العنق من ا٠تلف تسمى الق
فإذا مسحت ككنت ذا شعر كثيف، فإف ا١تاء سيبلمس الطبقة العليا من الشعر، كال يصل حىت . كلغة كشرعان 

ٞتلدة الرأس ُب الغالب، كال للشعر الذم ٖتت الشعر الظاىرم ىذا كاُب، كىذا ما فهمتو أنا ُب فهمي 
 . احملدكد من كبلـ الشافعي

كبالتإب ثبلث شعرات، ٜتس شعرات، ىذا ينبغي أف يًتؾ ىذا القوؿ لقوة األدلة ُب ذلك، كال 
كالسٌنة كما سيأٌب ُب حديث عبد اهلل بن زيد أف يأخذ ا١تتوضئ رجل أك . يعذر ُب ىذا ال رجل كال امرأة

اؿ الذم ىو الشعر ا١تتدٕب على العنق من ذامرأة ا١تاء بيديو، ٍب يبدأ من ناصية الرأس، يذىب بيديو إٔب الق
 .ا٠تلف كيرجع هبما، ىذه ىي السٌنة

 مالك ما يرل (َوُوِئَل َماِلٌك أَُيْجِزُئ َأْن َيْمَسَح بَ ْعَض ال َّْأِس فَاْحَتجَّ ِبَ ِديِث َعْ ِد اللَِّو ْبِ  زَْيدٍ )
ذلك، ما ٬تزئ مسح بعض الرأس، كاٟتجة اٟتديث، حديث عبد اهلل بن زيد فيو تصريح، كىذه ىي 



 

 295 

كتاب الوضوء                                                                                                _ شرح صحيح البخاري
 الدروس كاملة

كٓب يينقل قط ٦تا يعطي ىذا الدليل قوة، أف النيب _ صلى اهلل عليو كسلم _ القاعدة ا١تضطردة ُب كضوء النيب 
توضأ خبلؼ ذلك، ما مسح النيب رأسو إال ٔتا ٝتعتم من حديث عبد اهلل بن _ صلى اهلل عليو كسلم _ 

اؿ ٍب يعود، فلم ينقل ذيأخذ ا١تاء بيديو من ناصيتو، من مقدـ شعره، يذىب بيديو إٔب الق. زيد كغَته
 .خبلؼ ذلك

كما ذكركه من حديث ا١تغَتة أنو مسح على ناصيتو، ما ذكرت لكم قبل قليل، أنو مسح على 
ناصيتو كأكمل با١تسح على العمامة؛ ألنو لبس عمامة، كالعمامة ٯتيسح عليها كما ٯتسح على ا٠تفُت، 

شرط .. فاآلف ٬توز ُب مسح الرأس من باب. فإذا لبست خفُت جاز ا١تسح. كالقدماف مأمور بغسلهما
أما الشعر مكشوؼ ىكذا، ما . يكوف على العمامة، أك ا١ترأة إذا كانت البسة منديبلن، أك مدكرة أك ٨توه

 .ٕتيب ٕب حديث مسح على ناصيتو، ليس ىذا مكانو
ليس فيو أمر، _ صلى اهلل عليو كسلم _ كأكرد حديث عبد اهلل بن زيد الطويل ُب كضوء النيب 

 .تكلمنا على الصفة ُب حديث عثماف
ثَ َنا َعْ ُد اللَِّو ْبُ  يُوُوفَ )   . ىو التنيسي(َحدَّ
 . ابن أنس(َماِلكٌ )
 .  األنصارم(َعْ  َعْمِ و ْبِ  َيْ َ ى اْلَمازِِنيّْ )
 .  أبوه ىو ٭تِت بن عمرك بن أيب حسن ا١تاز٘ب، من التابعُت(َعْ  أَبِ وِ )
 ترجع إٔب السائل الذم (َوُىوَ )، كلمة (َأنَّ رَُجًَل قَاَل ِلَعْ ِد اللَِّو ْبِ  زَْيٍد َوُىَو َجدُّ َعْمِ و ْبِ  َيْ َ ى)

 .سأؿ عبد اهلل بن زيد، كاٝتو ٭تِت بن عمارة بن حسن ا١تاز٘ب ليس على عبد اهلل بن زيد
فذكر لو الوضوء،  (أََتْسَتِط ُع َأْن ُت ِيَِني َكْ َف َكاَن َرُووُل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم يَ تَ َوضَّأُ )

 . تكلمنا على صفة الوضوء ُب حديث عثماف ُب درس سابق
َ َل ِبِهَما َوَأْدبَ  َ ): موضع الشاىد منو قولو  حىت ال تفهم أقبل هبما فهمان (ثُمَّ َمَسَح رَْأَوُو بَِ َدْيِو فََأق ْ

 أم الناصية، كالناصية الشعر الذم يأٌب ُب أكؿ (َبَدَأ ِبُمَقدَِّم رَْأِووِ ): آخر، يفصل لك عبد اهلل بن زيد قاؿ
 .الرأس

 . أم إٔب قفاه إٔب القذاؿ (َذَىَب ِبِهَما)
 . الذم ىو الناصية(ثُمَّ َردَُّىَما ِإَلى اْلَمَكاِن الَِّذي َبَدَأ ِمْنوُ )
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 ىذا ىو مسح الرأس كىذا ما احتج بو البخارم، كمالك، كابن ا١تسيب، (ثُمَّ َغَسَل رِْجَلْ وِ )
كاٞتمهور، كىذا ُب نظرم ىو قوؿ الشافعي ال ٮتالفهم إال ُب رد من يظن أنو البد يصل ا١تاء إٔب ٚتيع 

 . الشعر، كىذا ال يكوف؛ ألنو سيحوؿ ا١تمسوح إٔب مغسوؿ
اللهم علمنا ما جهلنا، . أسأؿ اهلل أف يوفقنا كإياكم، كيزيدنا علمان كفهمان . تقريبان ىذا فقو الباب
اٟتمد هلل اللهم صلي كسلم على عبد كرسولك ٤تمد كآلو كصحبو أٚتعُت . كانفعنا ٔتا علمتنا، كزدنا علمان 

 .كالسبلـ عليكم كرٛتة اهلل كبركاتو
 

 
 
 

 

 الدرس الخامس عشر
 

من يهده اهلل . إف اٟتمد هلل ٨تمده كنستعينو كنستغفره، كنعوذ باهلل من شركر أنفسنا كسيئات أعمالنا
فبل مضل لو، كمن يضلل فبل ىادم لو، كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لو، كأشهد أف نبينا ٤تمدان 

 .عبده كرسولو صلى اهلل عليو كعلى آلو كأصحابو كسلم تسليمان كثَتان 

 

 :أما بعد

 .نقرأ باب حسب ما كقفنا

 
 بَاب َغْسِل ال ّْْجَلْ ِ  ِإَلى اْلَكْع َ ْ  ِ 

 
 بسم اهلل ال حم  ال ح م،

 .(بَاب َغْسِل ال ّْْجَلْ ِ  ِإَلى اْلَكْع َ ْ  ِ )
ثَ َنا ُوَىْ ٌب َعْ  َعْمٍ و َعْ  أَبِ وِ  ثَ َنا ُموَوى قَاَل َحدَّ َشِهْدُت َعْمَ و ْبَ  أَِبي َحَسٍ  أنو َوَأَل َعْ َد  َحدَّ

اللَِّو ْبَ  زَْيٍد َعْ  ُوُضوِء النَِّ يّْ َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم َفَدَعا بِتَ ْوٍر ِمْ  َماٍء فَ تَ َوضَّأَ َلُهْم ُوُضوَء النَِّ يّْ َصلَّى 
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اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم فََأْكَ أَ َعَلى َيِدِه ِمْ  الت َّْوِر فَ َ َسَل َيَدْيِو َثََلثًا ثُمَّ َأْدَخَل َيَدُه ِفي الت َّْوِر َفَمْضَمَض 
َواْوتَ ْنَلَ  َواْوتَ ْنثَ َ  َثََلَث َغَ فَاٍت ثُمَّ َأْدَخَل َيَدُه فَ َ َسَل َوْجَهُو َثََلثًا ثُمَّ َغَسَل َيَدْيِو َم َّتَ ْ ِ  ِإَلى اْلِمْ فَ َقْ ِ  

َ َل ِبِهَما َوَأْدبَ َ  َم ًَّة َواِحَدًة ثُمَّ َغَسَل رِْجَلْ ِو ِإَلى اْلَكْع َ ْ  ِ   (.(ثُمَّ َأْدَخَل َيَدُه َفَمَسَح رَْأَوُو فََأق ْ
 (بَاب َغْسِل ال ّْْجَلْ ِ  ِإَلى اْلَكْع َ ْ  ِ ): البخارم_ رٛتو اهلل _ يقوؿ اإلماـ . بسم اهلل الرٛتن الرحيم
 .كذكر حديث عبد اهلل بن زيد

كجوب الغسل، كأف الغسل يشمل القدـ : ا١تسألة مضت، ما يتعلق بغسل الرجلُت كيتعلق هبا أمراف
يريد البخارم أف يؤكد على . كلها إٔب الكعبُت، كالكعباف ٫تا العظماف الناتئاف ُب ملتقى الساؽ مع القدـ

 . كجوب الغسل كأنو إٔب الكعبُت على ما نصت عليو اآلية، كذكر حديث عبد اهلل بن زيد السابق من طريقو

ثَ َنا ُموَوى): قاؿ  .  ابن إٝتاعيل، ىو ا١تنقرم التبودكي(َحدَّ

ثَ َنا ُوَىْ بٌ )  . ىو ابن خالد(قَاَل َحدَّ

 .  ىو ابن ٭تِت بن عمارة ا١تاز٘ب األنصارم(َعْ  َعْمٍ و)

 . ىو ٭تِت(َعْ  أَبِ وِ )

 ىذا عمرك ىو الذم أيهبم ُب حديث ُب الباب ا١تاضي، أف رجبلن (َشِهْدُت َعْمَ و ْبَ  أَِبي َحَس ٍ )
 . سأؿ عبد اهلل بن زيد، فالرجل ىو عمرك بن أيب حسن

 .  األنصارم(َوَأَل َعْ َد اللَِّو ْبَ  زَْيدٍ )

 فذكر لو صفة الوضوء كما ٖتدثنا عنها ُب الدركس (َعْ  ُوُضوِء النَِّ يّْ َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولَّمَ )
 .ا١تاضية نعم

 
 بَاب اْوِتْعَماِل َفْضِل َوُضوِء النَّاِس َوَأَمَ  َج ِيُ  ْبُ  َعْ ِد اللَِّو َأْىَلُو َأْن يَ تَ َوضَُّئوا ِبَ ْضِل ِوَواِكوِ 

 
 .(بَاب اْوِتْعَماِل َفْضِل َوُضوِء النَّاِس َوَأَمَ  َج ِيُ  ْبُ  َعْ ِد اللَِّو َأْىَلُو َأْن يَ تَ َوضَُّئوا ِبَ ْضِل ِوَواِكوِ )

َ َة يَ ُقولُ )) :قال ثَ َنا اْلَ َكُم قَاَل َوِمْعُ  أَبَا ُجَ   ْ ثَ َنا ُشْعَ ُة قَاَل َحدَّ ثَ َنا آَدُم قَاَل َحدَّ  َحدَّ
َنا َرُووُل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم بِاْلَهاِجَ ِة فَأُِتَي ِبَوُضوٍء فَ تَ َوضَّأَ َفَجَعَل النَّاُس  َخَ َج َعَل  ْ

يَْأُخُذوَن ِمْ  َفْضِل َوُضوئِِو فَ َ َتَمسَُّ وَن ِبِو َفَصلَّى النَِّ يُّ َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم الظُّْهَ  رَْكَعتَ ْ ِ  َواْلَعْصَ  
 .رَْكَعتَ ْ ِ  َوبَ ْ َ  َيَدْيِو َعنَ َزةٌ 
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َوقَاَل أَبُو ُموَوى َدَعا النَِّ يُّ َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم ِبَقَدٍح ِف ِو َماٌء فَ َ َسَل َيَدْيِو َوَوْجَهُو ِف ِو َوَمجَّ 
 (.(ِف ِو ثُمَّ قَاَل َلُهَما اْشَ بَا ِمْنُو َوَأْف َِغا َعَلى ُوُجوِىُكَما َوُنُ ورُِكَما

اإلنساف قد . الفضل أم الزائد (بَاب اْوِتْعَماِل َفْضِل َوُضوِء النَّاسِ ): _عليو رٛتة _ يقوؿ اإلماـ 
 .يتوضأ فيبقى فضلة من ماء كضوئو ُب اإلناء الذم توضأ منو

ىل إذا توضأ مسلم من ماء يغًتؼ منو، كبقي فيو أم ُب اإلناء فضلة، أم ماء : كمقصود الًتٚتة
 زاد عن حاجتو، ىل يسوغ استعماؿ ىذا ا١تاء الزائد يتطهر بو شخص آخر أـ ال؟

كىذا الباب ٬تب أف ييفهم مع الباب الذم سبق، كىو باب ا١تاء الذم يغسل بو شعر اإلنساف، 
 ".باب ا١تاء الذم يغسل بو شعر اإلنساف"تذكركف ىذا الباب مٌر معنا قبل عدة أبواب؟ 

، أف مقصود ذلك الباب، "باب ا١تاء الذم يغسل بو شعر اإلنساف" كقررنا ١تا درسنا الباب السابق 
بياف حكم ا١تاء ا١تستعمل ُب الطهارة، سواءن كانت طهارة صغرل، من كضوء أك غسل من حدث أكرب، 

ٔتعٌت أف ا١تاء الذم ٖتذر من جسم ا١تغتسل، أك من جسم ا١تتوضئ، ىو . كقررنا أف ا١تاء ا١تستعمل طاىر
 .طاىر ْتيث إذا المس ثيابو، أك تقاطر على جسده أك المس غَته ال يضره ذلك، كْتثنا ىذه ا١تسألة

إذا كاف الباب السابق . الباب الذم معنا اليـو فيو زيادة على اٟتكم السابق. ىذا الباب فيو زيادة
يدؿ على أف ا١تاء ا١تستعمل ُب الطهارة ليس ٧تسان، الزائد ُب ىذا الباب استعماؿ فضل كضوء الناس، يريد 

البخارم أف يبُت أف حىت ا١تاء ا١تستعمل ُب الطهارة، إذا فضل منو فضلة بعد اغًتاؼ ا١تتوضئ كا١تغتسل منو، 
 .ٔتعٌت يصح التطهر بو لشخص آخر. ليس فقط ليس بنجس؛ بل ىو طهور حىت

كّتامع البابُت، يظهر لنا أف اإلماـ البخارم . فرؽ بُت ا١تسألتُت، كىذا ينزع بنا إٔب مسألة ا١تياه
 :كقد أحملنا إٔب ىذه ا١تسألة، التقسيم ا١تشهور أف ا١تياه ثبلثة. يقسم ا١تياه إٔب قسمُت اثنُت

 كيعرفونو بأنو ا١تاء الباقي على خلقتو، كٯتثلوف لو ٔتياه اآلبار، كاألهنار، كالبحار، : طهور
 .قاؿ طيهور يسمونو طيهور، ٔتعٌت أنو طاىر ُب ذاتو مطهر لغَته. كالعيوف اٞتارية كأمثا٢تا

 كأف يتغَت لونو . الطاىر، كيقيدكنو ٔتا تغَت أحد أكصافو الثبلثة ٔتادة طاىرة: كالقسم الثا٘ب
يصبح أخضر مثبلن، أك يصبح لونو لوف الزعفراف ألنو كضعت فيو زعفراف، أك مثبلن يصبح 

لونو أٛتر ألنو خالطتو مادة ٛتراء مثبلن، أك تغَتت رائحتو، تضع فيو ماء كرد مثبلن، كال تضع 
فيو كادم، كال تضع فيو شيء من ىذا القبيل، أك مثبلن طعمو متغَت كأف تضيف لو مادة 

فما تغَت بطاىر . ك٨تو ذلك.. حلوة فيصبح حلوان، كمادة تضيف إليو ملح فيصبح ماٟتان 
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ينقلونو من الطيهور إٔب الطاىر، ٔتعٌت أنو طاىر ُب نفسو ال ينجسك إذا المسك، لكنهم 
 .ىذا القسم الثا٘ب. يقولوف بأنو ال ٬توز أف تتطهر بو

 كقيده ما تغَت أحد أكصافو الثبلثة ٔتادة ٧تسة. النجس: كالقسم الثالث. 

علماء اٟتديث أك فقهاء . ىذا أحد األقواؿ ُب تقسيم ا١تياه، كىو الدارج كثَتان ُب كتب الفقو
 .طاىر، ك٧تس: اٟتديث ينزعوف إٔب تقسيم آخر، كىو أف ا١تياه عندىم قسماف

فكل ماء باقي على أصلو، أك . ٝتيو الطيهور أك ٝتيو طاىر، ال إشكاؿ عندىم ُب التسمية: كالطاىر
تغَت ٔتادة طاىرة تغَتان يسَتان، ال ٭تيل كصف الطهور عنو ا١تستعمل ُب الطهارة، ليس فقط ليس ٧تسان؛ بل 

 .كيطهر غَته

باب ما يغسل بو شعر "كتوضيح ذلك أنو ُب الباب السابق . كالبخارم ينزع إٔب ىذا ّتامع البابُت
يريد أف يقرر أنو ليس بنجس، ا١تاء ا١تستعمل ُب الطهارة ليس بنجس، كا٠تبلؼ ُب ذلك مع " اإلنساف

 . اٟتنفية، كْتثنا ىذه ا١تسألة

فا١تاء الفاضل ُب اإلناء بعد . ُب ىذا الباب يريد أف يبُت أنو ٬توز حىت استعمالو ُب طهارة أخرل
غرؼ ا١تتوضئ كا١تغتسل منو كيده ٗتالطو ُب كل غرفة، باقي على طهوريتو؛ ألنو ١تاذا ٭تاؿ؟ إذا قررنا أف 
جسم ا١تتوضئ كجسده، سواء متوضأ أك مغتسل طاىر؛ ألف ا١تؤمن ال ينجس على الصحيح، ال ينجس 
ا١تؤمن، فا١تاء ىو ا١تاء، كٓب ٭تدث شيء حىت ننقلو إٔب النجس، أك نفقده كصف الطهورية ْتيث ال ٯتكن 

 .استعمالو

 : فبجامع البابُت، يظهر لنا أف البخارم يقسم ا١تياه إٔب قسمُت

يستعمل ُب الطهارة، كليس بنجس، ك٬توز التطهر بو، كيدخل فيو حىت ا١تاء الذم تغَت : ا١تاء الطاىر
كىذا تقريبان . بعض أكصافو تغَتان يسَتان ٔتادة طاىرة، كىذا ما يريد أف يقرره من أثر جرير، سأذكره بعد قليل

 .عليو كثَت من فقهاء اٟتديث، ٮتالفوف التقسيم ا١تشهور للمياه

كىذا حقيقة أكفق كأقرب إٔب يسر الشريعة، كما كاف دارجان، كسأذكر بعد قليل أك ُب أبواب أخرل 
كاف يتوضأ من بعض ا١تياه ا١توجودة ُب اآلنية _ صلى اهلل عليو كسلم _ آثار عن عمر ُب ذلك، كأف النيب 

 .اليت تغَت كالثور كىو خشب مطلي بقطراف
القطراف مادة سوداء معركفة، إذا كضعت فيها . قدٯتان يصنعوف الثور، إناء من خشب يطلى بقطراف

كال _ صلى اهلل عليو كسلم _ كيتوضؤكف بو ُب عهد النيب . ا١تاء يتغَت لوف ا١تاء قليبلن، يكتسب من سواده
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من قصعة فيها أثر _ صلى اهلل عليو كسلم _ يعٍت يركف ُب ذلك حرج، أك متغَت، يذكر أنو توضأ النيب 
 .العجُت، حديث مشهور ُب الصحيح ىنا

يعجنوف ما عندىم آنية مثلنا سبعة عشر قدر، كٙتانية عشر طنجرة، كتسعُت فنجاف، كسبعة 
كٜتسُت ألف ملعقة، البيت كلو أكا٘ب، ما فيو إال إناء كاحد يأكلوف فيو، كيعجنوف فيو، كيغتسلوف فيو، ما 

 . فرٔتا يوضع لو ا١تاء ُب قصعة فيها أثر العجُت. فيو آنية

 

فلو كضعت فيو ماء، ٖتلل بقايا العجُت كالدقيق اليت ُب أطراؼ . تعرؼ العجُت يعٍت يعلق باإلناء
 ._صلى اهلل عليو كسلم _القصعة، فرٔتا تغَت أيضان لوف ا١تاء، كرٔتا حىت طعمو كرائحتو، كيتوضأ منو النيب 

يعٍت ما ٕتي مثبلن بشام . كضبطوه بالتغيَت اليسَت، ال يتغَت تغَتان كبَتان . فهذا أيسر كأقرب لليسر
تتوضأ مثبلن بشام، أك عصَت توت، يعٍت فيها تغيَت يسَت، تغَت يسَت، كيقيسوف على ا١تاء اآلجن كىو الذين 

 .تغَتت أحد أكصافو بطوؿ ا١تكث
إذا . قدٯتان أكانيهم من القرب، قرب تصنع من اٞتلود ا١تدبوغة. ا١تاء إذا مكث ُب قربة لفًتة طويلة

كضعت ا١تاء ُب قربة، كجئت بعد أسبوع، البد طعم الدباغ كرائحتو البد تؤثر فيو، كيشربوف، كيتوضؤكف 
 .كأصحابو_ صلى اهلل عليو كسلم _ النيب 

صلى اهلل عليو _ فهذا يدؿ على أف ىذا التقسيم أقرب للفهم، كأقرب إٔب ا١تنقوؿ ُب أفعاؿ النيب 
 .كأصحابو، كأيسر للشريعة كالعلم عند اهلل_ كسلم 

َوَأَمَ  َج ِيُ  ْبُ  َعْ ِد اللَِّو َأْىَلُو َأْن يَ تَ َوضَُّئوا ِبَ ْضِل ): ٍب قاؿ. (بَاب اْوِتْعَماِل َفْضِل َوُضوِء النَّاسِ )
صلى اهلل عليو كسلم _  صحايب فاضل، أسلم قبل كفاة النيب ،م األٛتسيؿجرير بن عبد اهلل البج. (ِوَواِكوِ 
_ كىو الذم أرسلو النيب . _صلى اهلل عليو كسلم _ بنحو ٜتسة أشهر، كشهد حجة الوداع مع النيب _ 

ليهدـ الصنم الباقي الذم كاف ىو الصنم األخَت الذم كاف ُب جزيرة العرب، ما _ صلى اهلل عليو كسلم 
: فذىب جرير كىدمو كقاؿ. صة ككاف ُب ديار دكس ُب جهة ديار ا٠تثعم كتلك ا١تناطقؿىدـ كىو ذك اْب

ىذه الفًتة كٝتع منو علمان كحديثان _ صلى اهلل عليو كسلم _  كصحب النيب (1)((صةلأرحني م  ذي الخ))
 .كثَتان 
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_     جرير ٦تا فهمو، كتعلمو، كعهد عليو النيب . فجرير يقوؿ أمر أىلو أف يتوضؤكا بفضل سواكو
طعمو، أك ر٭تو، أك لونو ٔتادة : كأصحابو أف ا١تاء الذم يتغَت أحد أكصافو الثبلثة_ صلى اهلل عليو كسلم 

. طاىرة باقي على طهوريتو ك٬توز التوضؤ بو، كىذا الدليل؛ ألف السواؾ كما تعرؼ، عود األراؾ رائحتو قوية
فإذا غسلتو ُب ماء ُب إبريق، أك كضعتو فيو، . كلذلك يستخدـ ُب طهارة الفم لقوة رائحتو أليس كذلك؟

ْتيث إذا جئت كشربت منو، . البد البد ُب الغالب األعم أف يكتسب ا١تاء شيئان من رائحة السواؾ كطعمو
عود السواؾ األراؾ قوية . تعلم أف ىذا يعٍت كاف فيو عود أراؾ؛ ألف طعم األراؾ كرائحتو قوية فواحة

فإذا غسل ُب ا١تاء أك نيقع فيو لتليينو كما كاف يصنعوف قدٯتان، البد ا١تاء قطعان سيكتسب من رائحة . كفواحة
 . أىلو بأف يتوضؤكا من ىذا ا١تاء_ رضي اهلل عنو _ كمع ذلك يفيت جرير . السواؾ أك طعمو

. فدؿ على ذلك أف ا١تستقر عند الصحابة، كىذا معٌت إدخاؿ البخارم ٢تذا األثر ُب ىذا الباب
ىذا  مؿالشراح ضاؽ عليهم ذلك، كقالوا يعٍت حاكلوا يوجدكف تربيران إلدخاؿ البخارم ألثر جرير البج

 .الباب
األثر التربير ىو ىذا، أف البخارم يريد أف ٭تسم مسألة ا١تياه، كأف ا١تاء حىت لو تغَت ٔتاء طاىر أك 

كالدليل ىذا، . ليس فقط ال ينجس؛ بل يتوضأ بو أيضان . ٔتادة طاىرة، ال يفقد طهوريتو، ك٬توز التوضؤ بو
فغسل السواؾ ُب ا١تاء كتنقيعو فيو، البد يكسب ا١تاء شيئان من رائحة األراؾ كطعمو، مع ذلك يفيت جرير 

 .أىلو بأف يتوضؤكا منو_ رضي اهلل عنو _ م ؿالبج

كال يعرؼ ٞترير ُب ىذا الفتول ٥تالف صريح كاضح من الصحابة، فدؿ على أف ىذا ىو ا١تستقر 
من _ رٛتو اهلل _ عندىم، كىذا كجو إدخاؿ ىذا األثر ُب ىذا الباب، كىذا ما يدؿ على ما يريده البخارم 

 .أف ا١تاء كلو تغَت بيسَت طاىر أحد أكصافو، ال يفقد طهوريتو

ثَ َنا آَدمُ ): يقوؿ  .  ىو ابن أيب إياس(َحدَّ

ثَ َنا اْلَ َكمُ ) ثَ َنا ُشْعَ ُة قَاَل َحدَّ  . ىو ابن عيتػىٍيبىة الفقيو الكوُب ا١تشهور(قَاَل َحدَّ

َ ةَ )  ىو صحايب صغَت من صغار الصحابة، اٝتو كىب بن عبد اهلل السيوائي (قَاَل َوِمْعُ  أَبَا ُجَ   ْ
 . بضم السُت، كىب بن عبد اهلل السوائي كنيتو أبو جحيفة

َنا َرُووُل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم بِاْلَهاِجَ ةِ )  .  ا٢تاجرة كقت الظهَتة (يَ ُقوُل َخَ َج َعَل  ْ

 . بفتح الواك أك ٔتاء ليتوضأ منو (فَأُِتَي ِبَوُضوءٍ )
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 بفتح الواك أيضان، أم بقية ا١تاء الباقية ُب اإلناء الذم (َفَجَعَل النَّاُس يَْأُخُذوَن ِمْ  َفْضِل َوُضوئِوِ )
 .كقد قررنا ىذه ا١تسألة ُب باب سابق. رجاء بركتو_ صلى اهلل عليو كسلم _ توضأ منو النيب 

فَ َ َتَمسَُّ وَن ِبِو َفَصلَّى النَِّ يُّ َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم الظُّْهَ  رَْكَعتَ ْ ِ  َواْلَعْصَ  رَْكَعتَ ْ ِ  َوبَ ْ َ  َيَدْيِو )
طبعان البخارم أدخل ىذا اٟتديث ليدلل على أف ا١تاء الذم فضل ُب اإلناء بعد .. قد يقوؿ قائل. (َعنَ َزةٌ 

صلى اهلل عليو _التطهر منو باقي على طهوريتو، بدليل أف الصحابة أخذكا فضل كضوء النيب 
 .ك٘تسحوا بو_كسلم

ُب ذلك؛ ألف قررنا ُب مبحث _ صلى اهلل عليو كسلم _ لكن قد يرٌد ىذا باحتماؿ خصوصية النيب 
كىذه ا١تسألة مرت معنا قبل أسبوعُت أك أكثر، كقلنا أنو يصح _ صلى اهلل عليو كسلم _ التربؾ بآثار النيب 

سواءن من آثاره ا١تتصلة أك ا١تنفصلة، _ صلى اهلل عليو كسلم _ ك٬توز بل كيستحب التربؾ بكل أثر من النيب 
_ يتمسحوف بو رجاء بركتو؛ ألنو المس النيب _ عليو الصبلة كالسبلـ _ كمنها ما فضل من ماء كضوئو 

كال يقاس غَته عليو، كبالتإب _ عليو الصبلة كالسبلـ _ ىذا خاص بالنيب _صلى اهلل عليو كسلم 
 .االستدالؿ بو على ا١تسألة الفقهية قد يكوف فيو يعٍت فيو نظر

لكن دٌؿ أثر جرير السابق، على أف ىذا ىو ا١تضطرد، كإف كاف ما أكرد ُب اٟتديث ما يدؿ على 
ُب بقاء ا١تاء على طهوريتو، لكن  أثر جرير كال يعرؼ _ صلى اهلل عليو كسلم _ عدـ ا٠تصوصية لغَت النيب 

 .لو ٥تالف من الصحابة كاُب ُب االستدالؿ، كىذا يسمونو اإلٚتاع السكوٌب

ُب األصوؿ إذا نيقل عن بعض الصحابة قوؿ أك حكم، كٓب يينقل عن غَته من الصحابة خبلفو، ىذا 
فإذا ٓب تأًت بو سلم . يعتربكنو إٚتاع سكوٌب، كال تستطيع تنقضو حىت تأٌب بنص عن صحايب با٠تبلؼ

 فهمتوا كلبل ال؟. اإلٚتاع السكوٌب ىذا

يسمح باستعماؿ فضل _ صلى اهلل عليو كسلم _ فأضف إليها ما كاف النيب . فهذه كجو اٟتجة
صلى اهلل عليو _ كاحتماؿ ا٠تصوصية ُب حق النيب . كضوئو، داللة على أف ىذا ىو األمر ا١تضطرد ا١تستقر

 .  ال يلغي االستدالؿ من أثر جرير على ما شرحتو لكم_ كسلم 

 أبو موسى ىو األشعرم، عبد اهلل بن (َوقَاَل أَبُو ُموَوى).  ىذا حديث معلق(َوقَاَل أَبُو ُموَوى)
إذا رجعت الليلة إف شاء ". كتاب ا١تغازم"كىذا اٟتديث ا١تعلق كصلو البخارم بتمامو ُب . قيس الصحايب

ُب الصحيح، فتش عن غزكة أيكطىاس، بعد حنُت مباشرة، حينػىٍُت بعد " كتاب ا١تغازم"اهلل ُب البيت إٔب 
الفتح؛ ألف الفتح ُب رمضاف، كحنُت ُب شواؿ، بعدىا ُب نفس الشهر غزكة أكطاس، كىي سرية بعثها النيب 
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كىو ُب مكة ال يزاؿ ُب حنُت، يقودىا أبو عامر األشعرم، كمعو أبو موسى _ صلى اهلل عليو كسلم _ 
كغَته، فقاتلوا بعض ا٢تاربُت من فلوؿ ىوازف كثقيف، كتسمى غزكة أكطاس، نسبة إٔب الوادم الذم كقعت 
فيو ىذه الغزكة أك ا١تعركة كىو كادم أكطاس، الذم يسمى اليـو بتسميتنا كادم اليما٘ب جهة خط الطائف 

 . ىناؾ

يبشركنو بالنصر ك٨تو ذلك، كجدكا عنده رجبلن من _ صلى اهلل عليو كسلم _ فلما رجعوا إٔب النيب 
النيب يقوؿ لؤلعرايب سلٍت، قاؿ أريد ٜتسة عشرة ألف لاير لو ٝتحت، كبعَتين، . األعراب، فقاؿ لو سلٍت
بدؿ ما يسأؿ من النيب شيء من ا٠تَت، كالعلم، أك دعاء لو با١تغفرة، دعاء النيب ... كٛتارين، شو الطلبات

! ىذا ما تصنع بو؟_ صلى اهلل عليو كسلم _ ىذا طلب يطلبو النيب ! مستجاب، تطلب ٛتارين كبعَتين؟
فجاء أبو موسى كببلؿ، فقالوا فسألوا النيب أف يدعو ٢تما . أعطا لو بعَتين كجفرتُت، ىيا ركح توكل على اهلل
 فدعا لو دعاءن طويبلن، كقالوا ك٨تن معو فدعا (18:32)كأخربكه باستشهاد بعض من كاف معهم ُب غزكة 

َأْف َِغا َعَلى )): فتوضأ فيو كأعطاه لببلؿ، أليب موسى كببلؿ فقاؿ (ىذه القصة يعٍت)ٍب دعا ٔتاء . ٢تم
 .((ُوُجوِىُكَما َوُنُ ورُِكَما

ُب حجرىا كىي مع النيب ُب تلك الغزكة، فسمعت فقالت _ رضي اهلل عنها _ كانت أـ سلمة 
كراح أبو .  أم من ا١تاء ىذا، فأبقيا ٢تا فضلة فأيضان ٘تسحت هبا(1)((أك  ا ألمكما)): أليب موسى كببلؿ
 .اقرأ. الشاىد مثل الشاىد السابق، يعٍت طهارة ا١تاء الفاضل بعد االستعماؿ. جفرتُت كٛتارين

ثَ َنا أَِبي َعْ  َصاِلٍح ) ثَ َنا يَ ْعُقوُب ْبُ  ِإبْ َ اِى َم ْبِ  َوْعٍد قَاَل َحدَّ ثَ َنا َعِليُّ ْبُ  َعْ ِد اللَِّو قَاَل َحدَّ َحدَّ
َوُىَو الَِّذي َمجَّ َرُووُل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم  َعْ  اْبِ  ِشَهاٍب أنو قَاَل َأْخ َ َ ِني َمْ ُموُد ْبُ  ال َّبِ ِع قَالَ 

 .ِفي َوْجِهِو َوُىَو ُغََلٌم ِمْ  بِْئ ِِىمْ 
ُهَما َصاِحَ ُو َوِإَذا تَ َوضَّأَ النَِّ يُّ َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو  َوقَاَل ُعْ َوُة َعْ  اْلِمْسَوِر َوَغْ  ِِه ُيَصدُّْق ُكلُّ َواِحٍد ِمن ْ

 .(َوَولََّم َكاُدوا يَ ْقَتِتُلوَن َعَلى َوُضوئِوِ 
 .األكؿ موصوؿ، كالثا٘ب معلق: ىذاف حديثاف ليسا حديثان كاحدان 

ثَ َنا َعِليُّ ْبُ  َعْ ِد اللَّوِ ) :ا١توصوؿ قاؿ  .  ىو ا١تديٍت ا١تعركؼ با١تديٍت اٟتافظ ا١تشهور(َحدَّ

                                                 

ثنا : قاؿ 5/199ك 1/60البخارم أخرجو (1) ثنا : قاؿ 7/169 كمسلم . العبلء بن ٤تمد حدَّ . كيريب كأبو ، األشعرم عامر أبو حدَّ
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ثَ َنا يَ ْعُقوُب ْبُ  ِإبْ َ اِى َم ْبِ  َوْعدٍ ) .. يعقوب بن إبراىيم بن سعد بن عبد الرٛتن بن عوؼ (قَاَل َحدَّ
 . ليس الدكرقي

ثَ َنا أَِبي)  .  ىو إبراىيم بن سعد بن عبد الرٛتن(قَاَل َحدَّ

  ىو ابن كيساف دكواف ا١تد٘ب، صاّب بن كيساف ا١تد٘ب (َعْ  َصاِلحٍ )

 . الزىرم(َعْ  اْبِ  ِشَهابٍ )

صلى _  صحايب من صغار الصحابة بالكاد أدرؾ ٣تة ٣تها النيب (قَاَل َأْخ َ َ ِني َمْ ُموُد ْبُ  ال َّبِ عِ )
كأنا أعرؼ رٔتا أكثركم ال يذكر ُب . كىذا اٟتديث مٌر معنا إذا كنتم تذكركف. ُب كجهو_ اهلل عليو كسلم 
اجملة ىذه كاف عمره ٜتس سنوات . ، كىو ابن ٜتس السنوات"باب مىت يصح ٝتاع الصغَت"كتاب العلم، 

صلى اهلل _ شيئان إال أنو أدرؾ شكلو ١تا مج النيب _ صلى اهلل عليو كسلم _ فقط، فعقل، ما أدرؾ من النيب 
 ._عليو الصبلة كالسبلـ _ ُب كجهو ىذه اجملة من فمو _ عليو كسلم 

كبنينا عليها مسألة اصطبلحية، كىي أنو الصغَت إذا عقل كأدرؾ، يصح ٝتاعو كنقلو للحديث كما 
 . صححوا ىذا ُب ٤تمود بن الربيع كمن ُب طبقتو

 موضع (قَاَل َوُىَو الَِّذي َمجَّ َرُووُل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم ِفي َوْجِهِو َوُىَو ُغََلٌم ِمْ  بِْئ ِِىمْ )
الشاىد كما ىو كاضح للباب، أف ا١تاء الذم أدخلو النيب ُب فمو ك٣تو ُب كجو ٤تمود بن الربيع ماء طاىر ٓب 

ما ٯتيزه على غَته _ صلى اهلل عليو كسلم _ يتغَت فيو شيء؛ بل رٔتا ازداد بل ىو كذلك ازداد من بركة النيب 
 .من ا١تياه أيضان 

كىذا اٟتديث ا١تعلق .  ىذا اٟتديث اآلخر ا١تعلق، كحقو أف يفرد برقم معلق(َوقَاَل ُعْ َوةُ ): ٍب قاؿ
، كأخرجو بطولو كامبلن "ا١تغازم"ىو قطعة من حديث طويل جدان، أخرجو البخارم ُب غزكة اٟتديبية ُب 

أطوؿ موضع أخرج فيو اٟتديث ُب كتاب الشركط، كىو قصة اٟتديبية كاملة، صلح اٟتديبية كما جرل، فيو 
، أك ٕتدىا ُب اٟتديبية ُب غزكة اٟتديبية، كىو من "كتاب الشركط"كل القصة كاملة أخرجها البخارم ُب 

 .ركاية عركة، عركة ىذا ىو ابن الزبَت التابعي

 .ابن ٥تىٍرىمىة الصحايب (َعْ  اْلِمْسَورِ )

 الغَت ىذا إذا رجعت لكتاب الشركط أك كتاب غزكة اٟتديبية، تعرؼ أنو مركاف بن اٟتكم (َوَغْ  ِهِ )
كا١تسور _ صلى اهلل عليو كسلم_األموم، ا١تشهور ىذا من التابعُت ليس من الصحابة؛ ألنو ما أدرؾ النيب 

 .صحايب
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فعركة بن الزبَت يركم حديث قصة اٟتديبية بطولو، عن ا١تسور بن ٥ترمة الصحايب، كعن مركاف بن 
صلى اهلل عليو _ يصدؽ أحد٫تا صاحبو كذكر القصة بطو٢تا، اليت فيها ا١تفاكضات مع النيب .اٟتكم التابعي

 . _كسلم 

 أم فضلة مائو الذم (َوِإَذا تَ َوضَّأَ النَِّ يُّ َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم َكاُدوا يَ ْقَتِتُلوَن َعَلى َوُضوئِوِ ): كٚتلة
 . توضأ بو، ىذا من كبلـ عركة بن مسعود الثقفي، حىت ال ٗتتلط عركة الراكم كعركة ا١تتكلم

عركة الراكم بن الزبَت ركل اٟتديث، لكن اللي قاؿ ىنا عركة بن الزبَت الثقفي؛ ألنو كاف ُب ذلك 
النيب _ ككاف ُب معسكره _ صلى اهلل عليو كسلم _ الوقت ما كاف مسلمان، فأرسلتو قريش ليفاكض النيب 

فجاء يفاكضو ا١تفاكضة ا١تشهورة يعٍت، . ُب اٟتديبية كما نعرؼ القصة ا١تشهورة_ صلى اهلل عليو كسلم 
 .ك٭تاكؿ يعٍت يوقفوف القتاؿ ك٨تو ذلك

فلما رجع عركة إٔب قريش، قاؿ ٢تم لقد كفدت على ا١تلوؾ، كعلى كسرل، كقيصر، فما رأيت أحدان 
واهلل إن توضأ كادوا يقتتلون على )): ٍب قاؿ ىذه الكلمة. يعظمو أحد كتعظيم أصحاب ٤تمد ٤تمدان 

عل و الصَلة والسَلم _ إذا تنخم وبص  )).  النخامة اليت يستقذرىا الناس ُب العادة((وضوئو وإن تنخم
يريد .  ما تصل إٔب األرض فدلك هبا كجهو ما استطاع من جسده(1 )((وقع  نخامتو في كف أحدىم_ 

مستعدكف ينفذكف لو ما يريد، لقريش يعٍت حىت ال _ صلى اهلل عليو كسلم _ يبُت ٢تم أف أصحاب النيب 
ٍب أسلم بعد . ىذا ا١تقصود كبلـ عركة بن مسعود الثقفي. يدخلوا ُب معركة غَت متكافئة ُب ذاؾ الوقت

 ._رضي اهلل عنو _ ذلك 

أم يزدٛتوف على ا١تاء القليل ا١تتبقي ُب اإلناء الذم  (َكاُدوا يَ ْقَتِتُلوَن َعَلى َوُضوئِوِ ) :موضع الشاىد
توضأ منو، لذلك صورىم كأهنم يكادكف يقتتلوف، كل يريد أف يظفر كلو ٔتسحة يسَتة من فضل كضوء النيب 

 ._صلى اهلل عليو كسلم _ 

فقو الباب أف البخارم يرل أف ا١تاء ا١تستعمل ُب الطهارة ليس ٧تسان، ليس ىذا فقط بل يراه طهوران 
 .بس ىذا ىو، اقرأ. على أثر جرير. ٬توز التطهر بو، كلو تغَت بعض أكصافو ٔتادة طاىرة

ثَ َنا َحاِتُم ْبُ  ِإْوَماِع َل َعْ  اْلَجْعِد أنو قَاَل َوِمْعُ  ): قاؿ ثَ َنا َعْ ُد ال َّْحَمِ  ْبُ  يُوُنَ  قَاَل َحدَّ َحدَّ
السَّاِئَب ْبَ  َيزِيَد وىو يَ ُقول َذَىَ ْ  ِبي َخالَِتي ِإَلى النَِّ يّْ َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم فَ َقاَلْ  يَا َرُووَل اللَِّو ِإنَّ 

                                                 

 . 18587ح 218ص/9ج:الكربل البيهقي سنن (1)
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اْبَ  ُأْخِتي َوِجٌع َفَمَسَح رَْأِوي َوَدَعا ِلي بِاْل َ  ََكِة ثُمَّ تَ َوضَّأَ َفَل ِْبُ  ِمْ  َوُضوئِِو ثُمَّ ُقْمُ  َخْلَف َظْه ِِه 
ِة بَ ْ َ  َكِتَ ْ ِو ِمْثَل ِزرّْ اْلَ َجَلةِ   .(فَ َنَظْ ُت ِإَلى َخاَتِم النُّ ُ وَّ

كلمة فيو عندؾ باب؟ ُب بعض النسخ مكتوب كلمة باب قبل اٟتديث ٖتذؼ ىذه، ٓب تأًت إال 
 .لوحده كىي ال كجو ٢تا؛ ألف اٟتديث من ضمن أحاديث الباب السابق" ا١تستملي"ُب نسخة 

ثَ َنا َعْ ُد ال َّْحَمِ  ْبُ  يُوُن َ ):  قاؿ البخارم اٝتو عبد الرٛتن بن يونس .  ىذه أكؿ مرة يرد معنا(َحدَّ
ثقة، صدكؽ، تكلم فيو بعضهم ٔتا ال يضره، ليس لو ُب صحيح . كنيتو أبو مسلم الركمي. بن ىاشم

 .224توُب سنة . البخارم سول أربعة أحاديث فقط، ىذا أحدىا

ثَ َنا َحاِتُم ْبُ  ِإْوَماِع لَ ) كنيتو أيضان أبو إٝتاعيل حاًب بن إٝتاعيل أبو إٝتاعيل، كثقو  (قَاَل َحدَّ
توُب حاًب بن إٝتاعيل . اٞتمهور، على غفلة فيو يقولوف، لكن كاف صحيح الكتاب، كلذلك اعتمدكا حديثو

 ".التاريخ الكبَت" ىذا ما نص عليو البخارم ُب 187سنة 

 اٞتعد كقد يقاؿ لو اٞتيعىٍيد، لكن إذا أردت أف تبحث ُب ترٚتتو، إذا ما كجدهتا (َعْ  اْلَجْعدِ ): قاؿ
اٝتو اٞتعد أك اٞتعيد بن عبد الرٛتن الًكٍندم ا١تد٘ب، ثقة مشهور، يعٍت من . ُب اٞتعد ٕتدىا ُب اٞتعيد

 .فضبلء التابعُت، ما ذكر لو سنة كفاة حسب ما عندم مكتوب ىنا

السائب بن يزيد الكندم . صحايب من طبقة صغار الصحابة (قَاَل َوِمْعُ  السَّاِئَب ْبَ  َيزِيدَ )
أبوه، كجده السائب بن سعيد بن جيوىٍين أك كذا نسيت اسم : بيتو كلو مسلم، كلهم صحابة. أيضان، ا١تد٘ب

 .جده، كلهم صحابة ىو كأبوه، كجده، كأمو، كخالتو، ككما تسمع اآلف فهو أىل بيتو كلهم مسلموف

 الكندم ىذا؟_ رضي اهلل عنو _ يقوؿ ماذا يقوؿ السائب بن يزيد 

 قيل اٝتها قػىيػٍلىة كقيل قػيتػىيػٍلىة، خبلؼ مشهور يعٍت كألجل ىذه الكلمة ُب (َذَىَ ْ  ِبي َخالَِتي): يقوؿ
، قيلة خالة يزيد السائب بن يزيد كيذكركف حديث، ما "اإلصابة"ىذا اٟتديث ذكركىا ُب الصحابة ُب 

كلوال ىذا اجمليء ما عرفنا . عندىم أم معلومة عنها سول أهنا جاءت للنيب هبذا الغبلـ كىو مريض ليدعو لو
صلى اهلل عليو _ أف للسائب بن يزيد خالة صحابية اٝتها قيلة أك قتيلة؛ يعٍت ألجل ىذا اجمليء إٔب النيب 

كتقييدىم كركايتهم ىذه القصة، عيرؼ أف لو خالة اٝتها قيلة كصحابية؛ ألهنا موجودة كجاءت _ كسلم 
 . _صلى اهلل عليو كسلم _ للنيب 

 .يعٍت السائب ىذا (ِإَلى النَِّ يّْ َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم فَ َقاَلْ  يَا َرُووَل اللَِّو ِإنَّ اْبَ  ُأْخِتي)

 : ىذه الكلمة ُب نسخ البخارم ضبطت بثبلث أكجو (َوِقعَ )
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 " بالواك كالقاؼ ا١تكسورة كالعُت" كىًقعى. 

 " كىي ركاية الكومشيهٍت بصيغة الفعل ا١تاضي" كىقىعى. 

 " على ما قرأ كىي ركاية كرٯتة" كىًجعه. 

الوجع . كالوىًقعي ىو الذم أصابو مرض ُب قدميو خصوصان، ليس كل مرض" كىًقعى "كاألشهر األكؿ 
بكسر القاؼ ما " كىًقعى "لكن . مرض قد يكوف ُب الرأس، ُب البطن، ُب العُت، ُب الظهر، مرض كحسب

 لكن كًقع تدؿ على مرض ُب ،كالساقط قد يكوف مريض، قد يكسر، قد يرض. تقوؿ كىقىع، كقع ٔتعٌت سقط
 . القدمُت فحسب، مثل انتفاخ، أك أٓب، أك شيء من ىذا القبيل

ىنا ليس فعل كقع، لكنو اسم، اسم ١ترض . فما يصيب القدمُت من مرض، يسميو العرب الوًقع
أم أف السائب بن يزيد أصابو شيء ُب . ٮتص القدمُت على كجو ا٠تصوص، كىي أشهر الركايات كأكثرىا

يعٍت ليدعو لو حىت _ صلى اهلل عليو كسلم _ قدميو ١تا كاف طفبلن صغَتان، فخالتو قيلة ىذه ٛتلتو إٔب النيب 
 .يشفى

 .النيب صلى اهلل عليو كسلم (َفَمَسَح رَْأِوي)

صلى اهلل _ مسح الرأس فيو تأنيس كتلطف مع الصيب الصغَت، كاستجابة للنيب  (َوَدَعا ِلي بِاْل َ  ََكةِ )
بذلك، كدعا لو _ عليو الصبلة كالسبلـ _ لطلب ىذه ا٠تالة ا١تشفقة، ك١تا جرت بو عادتو _ عليو كسلم 

يرجى فيو إجابة؛ بل ىو _ صلى اهلل عليو كسلم _ كدعاؤه ىو ا١تقصود ا١تطلوب اآلف، ىو دعاء النيب 
 .مستجاب إال ما ندر

الدعاء ألف الشفاء من عند اهلل بالربكة كا٠تَت من عند .  أيضان يعٍت الدعاء كا١تسح تأنيسان (ثُمَّ تَ َوضَّأَ )
اهلل، كليس فقط ُب الدعاء شفاء من ىذا ا١ترض؛ بل دعا لو بالربكة ليشفى من ىذا ا١ترض، كيتبارؾ حىت ُب 

 .عمره كلو، يصبح صاحب خَت كليس فقط خاص بقضية الوجع ىذا كينتهي األمر

 . البد من ناحية حسية أك عبلج حسي إف صحت العبارة(ثُمَّ تَ َوضَّأَ )

_ شوؼ ا٠تَت ىذا للسائب بن يزيد، دعاء، كشرب من فضلة كضوء النيب  (َفَل ِْبُ  ِمْ  َوُضوئِوِ )
 .ىذا كلو يعٍت ترتب عليو خَت عظيم للسائب، شفي من كجعو كتبارؾ ُب حياتو_ صلى اهلل عليو كسلم 

 . _صلى اهلل عليو كسلم _  أم من ا١تاء الذم بقي من أثر كضوئو (َفَل ِْبُ  ِمْ  َوُضوئِوِ )

ىذا القياـ طبعان اختصرت الركاية كستأٌب بطو٢تا إذا أرد٘توىا كالقصة كاملة،  (ثُمَّ ُقْمُ  َخْلَف َظْه ِهِ )
باب عبلمات ". "باب عبلمات النبوة ُب اإلسبلـ"ُب كسط الصحيح، " الفضائل"راجعوا كتاب اٝتو كتاب 
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أطوؿ باب ُب الصحيح من جهة كثرة األحاديث، فيو اثنُت كٜتسُت حديث، أطوؿ باب " النبوة ُب اإلسبلـ
من ا١تعجزات اٟتسية، _ صلى اهلل عليو كسلم _ ككلو ا١تقصود بو شيء من اآليات اليت تدؿ على نبوة النيب 

كمن تكثَت ا١تاء، كمن تسبيح الطعاـ، كمن ٨تو ذلك من أمور، اثنُت كٜتسُت باب فيها اثنُت كٜتسُت قصة 
صلى اهلل عليو _ كحادثة تدؿ على يعٍت آيات عظيمة، كمعجزات ىائلة، كبركة متدفقة من ىذا النيب الكرٙب 

 .فراجعوه ىناؾ يعٍت_ كسلم 

كأقامت ىذه ا١ترأة كٓب يكن كقت _ صلى اهلل عليو كسلم _ بعد الوضوء قاـ يصلي النيب .. دؿ ىذا
صبلة، ا١ترأة ىي ا٠تالة ىذه، كىذا الغبلـ معها، فصفوا خلفو ليصلوف معو، فزادىم أيضان أنو صلى هبم 

 . صبلة ٗتصهم ُب ذاؾ ا١تكاف، رٔتا يكوف ُب بيتو، فصلوا معو

فالسائب بن يزيد، كالغبلـ من طبعو يعٍت ٭تب ينظر ىنا كىناؾ، كلو كاف رٔتا ُب صبلة، فيغتفر لو 
كاف يلبس ألبسة العرب يلبس اإلزار كالرداء، رٔتا يعٍت _ صلى اهلل عليو كسلم _ شيء من ذلك، كالنيب 

كاف ىناؾ يعٍت _ عليو الصبلة كالسبلـ _ تقاصر الرداء قليبلن، فنظر إٔب خاًب النبوة كىو من خصائصو 
عند نػيٍغد كتفو األٯتن عند غضركؼ كتفو األٯتن بُت الكتفُت، لكن إٔب األٯتن أقرب، ُب منتهى الكتف؛ ألف 

من جهة الكتف كما تعرؼ غضركؼ لُت ُب هنايتو كىو بارز، إذا ٖترؾ كتف اإلنساف يربز، ىناؾ خاًب 
. كىو ٚتع يعٍت جرد بارز كهيأة الثآليل. النبوة

بعض الناس قد يأٌب فيو جلد زائد قد يكوف مكوران، كقد يكوف ُب ىيأة قبضة اليد يسمى اٞتيمع، 
حجمو مثل حجم بيضة اٟتمامة، _ عليو الصبلة كالسبلـ _ فكاف خاًب النبوة عند نغد الكتف األٯتن 

، حولو ثآليل كثَتة، _صلى اهلل عليو كسلم _ بارز، متغَت اللوف قليبلن إٔب السمرة، متغَت عن لوف جلده 
كخاًب النبوة . فنظر السائب بن يزيد، أدرؾ ىذا ا١تشهد كنقلو لنا. بارز كهيأة زر اٟتجلة أك بيضة اٟتمامة

 .كل األحاديث الواردة فيو أكردىا. خصو البخارم بباب ُب كتاب ا١تبعث النبوم راجعوه
 :  فيصف لنا السائب بن يزيد ىذا ا٠تاًب يقوؿ

ِة بَ ْ َ  َكِتَ ْ وِ ) قلنا أنو إٔب األٯتن أقرب ُب أسفلو عند نغده عند غضركفو  (فَ َنَظْ ُت ِإَلى َخاَتِم النُّ ُ وَّ
 . ُب ظهره_ عليو الصبلة كالسبلـ _ األٯتن 

اٟتجلة ىل ىي . اختيلف ُب تفسَت زر اٟتجلة، كا٠تبلؼ كلو من جهة اللغة (ًمٍثلى زًرِّ اٟتٍىجىلىةً )
إف قلت كاحدة اٟتجاؿ، فاٟتجاؿ نوع من األقبية كانت تيزر . كاحدة اٟتىجىل، أك كاحدة اًٟتجىاؿ؟ ٗتتلف
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بأزارير معينة كبَتة قليلة، فيكوف ا١تعٌت مثل زر اٟتجلة أم حجمو حجم األزرار اليت تصنع لتخاط هبا بعض 
 .أمتعتهم أك بعض ألبستهم، كىذا بعيد

كالصواب أف اٟتجلة ىنا كاحدة اٟتجل، كىو نوع من الطيور، يسمى اٟتجل، إٔب اٟتماـ أقرب ُب 
كلذلك جاء ُب األحاديث تارة يوصف ىذا ا٠تاًب . حجمو، كبيضو أصغر بشيء يسَت عن بيض اٟتمامة

بأف حجمو مثل حجم بيضة اٟتمامة، كتارة مثل زر أم بيض زر ىنا أم ٔتعٌت بيض اٟتجلة اليت ىي كاحدة 
اٟتجل إب ىو الطيور، كىذا أصح كأقرب، كال عبلقة بأزرار اٟتجاؿ كىي األقبية كا٠تياـ اليت يصنعوهنا، ال 

كإف كانت اللغة ٖتتملها، لكن اٟتجلة كاحدة اٟتجل، كىو نوع من الطيور أقرب ُب . عبلقة لو بذلك
حجمو كشكلو إٔب اٟتمامة، كا١تقصود ذكر حجم ىذا ا٠تاًب، كأنو مثل بيضة اٟتماـ، أك على بيضة اٟتجلة، 

 ..نعم. كدٌؿ ذلك على كصفو لذلك. كىي يعٍت حجمها معركؼ ١تن رآه كشهده

 
 بَاب َمْ  َمْضَمَض َواْوتَ ْنَلَ  ِمْ  َغْ َفٍة َواِحَدةٍ 

 
 .(بَاب َمْ  َمْضَمَض َواْوتَ ْنَلَ  ِمْ  َغْ َفٍة َواِحَدةٍ )

ثَ َنا َعْمُ و ْبُ  َيْ َ ى َعْ  أَبِ ِو َعْ  َعْ ِد ): قال ثَ َنا َخاِلُد ْبُ  َعْ ِد اللَِّو قَاَل َحدَّ ثَ َنا ُمَسدٌَّد قَاَل َحدَّ َحدَّ
نَاِء َعَلى َيَدْيِو فَ َ َسَلُهَما ثُمَّ َغَسَل َأْو َمْضَمَض َواْوتَ ْنَلَ  ِمْ  َك ٍَّة َواِحَدٍة  َ َا ِمْ  اْْلِ اللَِّو ْبِ  زَْيٍد أَنَُّو َأف ْ

َ َل َوَما َأْدبَ َ  َوَغَسَل رِْجَلْ ِو  فَ َ َعَل َذِلَك َثََلثًا فَ َ َسَل َيَدْيِو ِإَلى اْلِمْ فَ َقْ ِ  َم َّتَ ْ ِ  َم َّتَ ْ ِ  َوَمَسَح ِبَ ْأِوِو َما َأق ْ
 .(ِإَلى اْلَكْع َ ْ ِ  ثُمَّ قَاَل َىَكَذا ُوُضوُء َرُووِل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولَّمَ 

       ىذا ىو األكثر ُب ا١تنقوؿ عن النيب(بَاب َمْ  َمْضَمَض َواْوتَ ْنَلَ  ِمْ  َغْ َفٍة َواِحَدةٍ )طيب، 
ُب كضوئو، أنو يأخذ غرفة من ا١تاء يقسمها بُت مضمضتو كاستنشاقو، كيدخل _ صلى اهلل عليو كسلم _ 

بعضها ُب فمو للمضمضة، كبعضها ُب أنفو لبلستنشاؽ، كال ٬تعل لبلستنشاؽ غرفة جديدة، ىكذا مضت 
 .كىكذا ينبغي أف ييفعل_ عليو الصبلة كالسبلـ _ سنتو 

كصفة ذلك إما أف تأخذ ا١تاء بكفك، فتدخل بعضو ُب فمك، ك٘تضمض بو، كتدخل اآلخر ُب 
الحظ . كيلـز من ىذه الصفة أف يتقدـ االستنشاؽ على ا١تضمضة. نفس الوقت ُب أنفك تستنشقو ٍب تنثره

ىذا ألنك ما ٯتكن أف يعٍت إذا أدخلت ا١تاء ُب فمك كاستنشقتو بأنفك، ا١تتباذر ُب الفعل أف تنهي 
 .االستنشاؽ، ٍب بعد ذلك تنهي ا١تضمضة
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فقالوا الـز ىذه الصفة أف يتقدـ االستنشاؽ على ا١تضمضة، كىذا ما جعل بعضهم يرل أك 
يستحب كما نص عليو النوكم كغَته، أف يؤخذ االستنشاؽ غرفة كاحدة، ٤تافظة على الًتتيب حىت 

لكن كالصفة الثانية لتتفادل هبا خبلؼ ىذا الًتتيب، أف تأخذ ا١تاء بيدؾ، فتدخل . يتمضمض ٍب يستنشق
ُب فمك تتمضمض، ٍب ٘تجو، ٍب ٔتا بقي ُب يدؾ من ماء ٭تافظ عليو، تستنشقو ٍب تستنثره من أنفك 

فتحقق السٌنة بأنك ٘تضمضت كاستنشقت من غرفة كاحدة، كحافظت على الًتتيب ا١تعهود ا١تطركؽ، كىو 
 .أف تتمضمض أكالن ٍب تستنشق ثانيان، ىذا الذم يظهر من ىذا الباب

ثَ َنا):  قاؿ  . أكرد حديث عبد اهلل بن زيد(َحدَّ

ثَ َنا ُمَسدَّدٌ ): قاؿ  . ىو ابن مسرىد البصرم(َحدَّ

ثَ َنا َعْمُ و ْبُ  َيْ َ ى): قاؿ ثَ َنا َخاِلُد ْبُ  َعْ ِد اللَِّو قَاَل َحدَّ  نفس اٟتديث كفيو موضع (قَاَل َحدَّ
 ال معٌت ٢تا، شك من الراكم، فإما تكوف غسل أك (أو)، (ثُمَّ َغَسَل َأْو َمْضَمضَ ): االستشهاد ُب قولو

 .مضمض، كاألقرب مضمض على ما مضى ُب ركاية اٟتديث سابقان 

 الكفة ىنا أم ا١تاء، ا١تقصود بو ا١تاء ا١تأخوذ بالكف؛ ألهنم قالوا ليس (َواْوتَ ْنَلَ  ِمْ  َك ٍَّة َواِحَدةٍ )
 فهمتوا كلبل كال؟. ُب اللغة أف يقاؿ كفة على العضو، يقاؿ كف بدكف ىاء التأنيث

. تقوؿ ىذه كف ما تقوؿ ىذه كفة، ليست كفة ا١تيزاف، إهنا كف اليد، كىو الراحة موضع الراحة منو
قالوا ال يعرؼ ُب اللغة إدخاؿ ىاء التأنيث على كلمة الكف؛ كلذلك ٖتمل كفة أم ا١تاء احملموؿ أم 

كإال الكف ال تدخل عليها تاء . فأنيبت كلمة كفة مكاف كلمة غرفة، فأخذت كصفها ُب التأنيث. الغرفة
 .اقرأ. التأنيث، أم من غرفة كاحدة فعل ذلك ثبلثان كذكر اٟتديث السابق ذكره

 
 بَاب َمْسِح ال َّْأِس َم َّةً 

 

 (بَاب َمْسِح ال َّْأِس َم َّةً )
ثَ َنا َعْمُ و ْبُ  َيْ َ ى َعْ  أَبِ ِو قَاَل ): قال ثَ َنا ُوَىْ ٌب قَاَل َحدَّ ثَ َنا ُوَلْ َماُن ْبُ  َحْ ٍب قَاَل َحدَّ َحدَّ

َشِهْدُت َعْمَ و ْبَ  أَِبي َحَسٍ  َوَأَل َعْ َد اللَِّو ْبَ  زَْيٍد َعْ  ُوُضوِء النَِّ يّْ َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم َفَدَعا بِتَ ْوٍر 
نَاِء َفَمْضَمَض َواْوتَ ْنَلَ   ِمْ  َماٍء فَ تَ َوضَّأَ َلُهْم َفَكَ أَ َعَلى َيَدْيِو فَ َ َسَلُهَما َثََلثًا ثُمَّ َأْدَخَل َيَدُه ِفي اْْلِ
نَاِء فَ َ َسَل َوْجَهُو َثََلثًا ثُمَّ َأْدَخَل َيَدُه ِفي  َواْوتَ ْنثَ َ  َثََلثًا بَِثََلِث َغَ فَاٍت ِمْ  َماٍء ثُمَّ َأْدَخَل َيَدُه ِفي اْْلِ
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َ َل بَِ َدْيِو َوَأْدبَ َ   نَاِء َفَمَسَح ِبَ ْأِوِو فََأق ْ نَاِء فَ َ َسَل َيَدْيِو ِإَلى اْلِمْ فَ َقْ ِ  َم َّتَ ْ ِ  َم َّتَ ْ ِ  ثُمَّ َأْدَخَل َيَدُه ِفي اْْلِ اْْلِ
نَاِء فَ َ َسَل رِْجَلْ وِ   ِبِهَما ثُمَّ َأْدَخَل َيَدُه ِفي اْْلِ

ثَ َنا ُوَىْ ٌب قَاَل َمَسَح رَْأَوُو َم َّةً  ثَ َنا ُموَوى قَاَل َحدَّ  .(وَحدَّ
ىذه مسألة ا١تنقوؿ ُب صفة كضوء  (بَاب َمْسِح ال َّْأِس َم َّةً ) :يقوؿ_ رٛتو اهلل _ نعم يقوؿ إمامنا 

عندنا ُب الصحيح ثبلثة أحاديث نقلت صفة . كأذكر ىنا ٔتا قلتو سابقان _ صلى اهلل عليو كسلم _ النيب 
 :_صلى اهلل عليو كسلم _ كضوء النيب 

 حديث عبد اهلل بن زيد الذم تكرر معنا اليـو عدة مرات. 

 حديث ٛتراف مؤب عثماف كمر معنا ُب باب سابق . 
  صلى اهلل _ كحديث عبد اهلل بن عباس ١تا بات عند خالتو ميمونة، كذكر صفة كضوء النيب

 .ٍب صفة صبلتو_ عليو كسلم 

عليو _ ىذه األحاديث الثبلثة ىي ا١تعوؿ عليها عند الفقهاء ُب أحكاـ الوضوء، كصفة كضوء النيب 
صلى _ كل األحاديث الثبلثة، كغَتىا أيضان من خارج الصحيح، كلها نقلت عن النيب . _الصبلة كالسبلـ 
يغسل الكفُت ثبلثان، يتمضمض ثبلثان، يستنشق ثبلثان، . أنو يثلث الوضوء ُب غالب أحيانو_ اهلل عليو كسلم 

إال مسح . يغسل كجهو ثبلث مرات، يغسل اليدين كل يد ثبلث مرات، كالقدمُت كل قدـ ثبلث مرات
الرأس فإنو ٯتسحو مرة كاحدة، يأخذ ا١تاء بكفيو كليهما، ٍب يضعهما على ناصية رأسو، يدبر بيديو إٔب قفاه، 

أم  (باب مسح الرأس مرة): كلذلك البخارم يؤكد على ىذا اٟتكم بقولو. ٍب يرجع هبما كال يثٍت كال يثلث
 ._رٛتو اهلل _ ال تثلث كا٠تبلؼ عند الفقهاء ُب ىذه ا١تسألة مع الشافعي 

 :كالشافعي من عجيب أمره، أنو لو مع الفقهاء خبلفاف ُب مسألة مسح الرأس

 ا٠تبلؼ األكؿ ذكرناه ُب درس سابق، كىو أنو يرل أف مسح بعض الرأس ٣تزئ، كال ٭تتاج أف 
تذكركف ىذه؟ رٔتا الدرس ا١تاضي أك الذم قبلو، ٖتدثنا عنها كاعتمد على القرآف ُب ذلك . يسمح الرأس كلو

 .اعترب الباء ىنا باء تبعيضية، أم ببعض رؤكسكم ك(1)َواْمَسُ وْا ِبُ ُؤوِوُكْم﴾﴿: أف اهلل يقوؿ
كحررنا أف فقهاء الشافعية ١تا أخذكا ىذا األصل من الشافعي، أرادكا أف يضبطوا حجم البعض ىذا، 

حىت ُب فركع . ما ىو البعض اجملزئ؟ ىل نصفو أك ثلثو؟ كيعٍت استفاضوا ُب ذلك إٔب درجة قد ال تقبل

                                                 

  6 :ا١تائدة (1)
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كقلت لكم أف ىذا رٔتا ال يرد على نصوص . مذىب الشافعية عندىم مسح ثبلث شعرات من الرأس ٣تزئة
 . حررنا ىذه ا١تسألة. الشافعي

مع أف الشافعي كىذا ىو العجيب، يرل كيناظر، ك٬تادؿ، على أف مسح بعض الرأس ٣تزئ، يأٌب 
مع أف األقرب كاألكفق باتفاؽ القولُت، أنو إذا جوزت مسح . ىنا كيلـز بالتثليث، كيراه مطلوبان مفركضان 

بعض الرأس كلو بلب ىذا البعض شيئان يسَتان، فأف يكوف مرة كاحدة كذلك من باب أكٔب، إذ ال معٌت لتثليث 
لو كاف ىذا ٘تسح ا١ترة . التثليث يناسب قوؿ من اشًتطوا مسح الرأس كلو، حىت ٘تسح. مع قولك البعض

 . األكٔب كا١ترة الثانية لتضمن أف الرأس بالفعل يعٍت تعمم كالثالثة للتأكيد كذلك
ىذا من ! أما أنك ترل أف مسح بعض الرأس كلو جزءان منو ٣تزئ، فما معٌت أف ترل التثليث فيو؟

التثليث للناس اللي يقولوف ٔتسح كل الرأس ال من يقوؿ ٔتسح بعضو، لكنو ُب كبل ا١تسألتُت . العجب فعبلن 
كىناؾ قاؿ بالتبعيض، أف بعض الرأس ٣تزئ كاستدؿ باآلية، كحررنا القوؿ ُب ىذه ا١تسألة، كأجبنا . خالف

ال ييفهم منها على األقل على حد فهمي أنا البسيط أنو يقصد " األـ"عن الشافعي أف نص عبارتو ُب كتاب 
ما قصده ا١تفٌرعوف على مذىبو كأنو يقصد أف شعرة أك شعرتُت أك ثبلث ٕتزئ، كأنو يقصد أنك إذا 

مسحت ظاىر شعرؾ، ٓب يصل ا١تاء ُب الغالب إٔب ما ىو ٖتت الشعر الظاىر، كىذا يكفي عندىم، كىذا 
 .ال إشكاؿ فيو، كال خبلؼ فيو أصبلن مع الشافعي

كىذا _ صلى اهلل عليو كسلم _ أما ُب ىذه ا١تسألة التثليث، فاعتمد الشافعي على عمـو قوؿ النيب 
الوضوء ثَلثاً )) :_عليو الصبلة كالسبلـ _قاؿ ". األـ"كاضح جدان من احتجاجو هبذه ا١تسألة ُب كتاب 

الوضوء ثَلثاً )):  فقاؿ الشافعي إذف ماداـ قاؿ((الوضوء ثَلثاً ثَلثاً )) : الثابث عن النيب أنو قاؿ((ثَلثاً 
 ._رٛتو اهلل _  مسح الرأس من أجزاء الوضوء، فيأخذ حكم التثليث، ىذه حجتو (1 )((ثَلثاً 

إذا جاءت األلفاظ ا١تفسرة . طبعان رد عليو بأف األلفاظ اجململة، كىذه القاعدة اليت ذكرناىا كثَتان 
 صحيح كال إشكاؿ فيو، لكن ١تا جاءت أحاديث ((الوضوء ثَلثاً ثَلثاً )). كا١تفصلة، تقدـ ا١تفصلة عليها

فثلث ُب كل األعضاء ما عدا الرأس، كأصبح _ صلى اهلل عليو كسلم _ نقلت تفصيل الوضوء عن النيب 
ىذا سنة مضطردة عنده، دؿ على أف التثليث ينطبق على كل األعضاء ما عدا الرأس، فيكوف العمل على 

 .التفصيل ال على اإلٚتاؿ

                                                 

.  140: رقم حديث 89 ص/  1 ج سننو ُب النسائي (1)
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حاكؿ شراح اٟتديث، كأنصار مذىبو أف ٭تتجوا بأحاديث من ىنا كىناؾ فيو يعٍت مقاؿ كثَت من 
تثليث مسح الرأس، _ صلى اهلل عليو كسلم _ تضعيف ك٨توه، كالصواب ُب ذلك أنو ٓب يينقل قط عن النيب 

فمن مسح ثبلثان ال . كٓب يينقل عنو ُب كل أكصاؼ كضوئو إال مرة كاحدة، فهذا ىو ا١تعتمد كعليو العمل
 .إشكاؿ، لكن إتباع السنة أكفق كالعلم عند اهلل

 :طيب ٍب قاؿ أكرد يعٍت اٟتديث السابق

ثَ َنا ُوَىْ بٌ ) ثَ َنا ُوَلْ َماُن ْبُ  َحْ ٍب قَاَل َحدَّ  ذكر حديث عبد اهلل بن زيد السابق نفسو، كفيو (َحدَّ
َ َل بَِ َدْيِو َوَأْدبَ َ  ِبِهَما) :موضع الشاىد أنو قاؿ نَاِء َفَمَسَح ِبَ ْأِوِو فََأق ْ كٓب يثٍت كٓب  (ثُمَّ َأْدَخَل َيَدُه ِفي اْْلِ

 .يثلث

ثَ َنا ُموَوى)  .  ابن إٝتاعيل الثبودكي(وَحدَّ

ثَ َنا ُوَىْ بٌ )  . أم ابن خالد(َحدَّ

.  أم ُب ركاة كىيب التنصيص على مرة لتوافق لفظ الًتٚتة، كاهلل أعلم(قَاَل َمَسَح رَْأَوُو َم َّةً )
 .تفضل

 (بَاب ُوُضوِء ال َُّجِل َمَع اْمَ أَتِِو َوَفْضِل َوُضوِء اْلَمْ َأِة َوتَ َوضَّأَ ُعَمُ  بِاْلَ ِم ِم َوِمْ  بَ ْ ِ  َنْصَ انِ َّةٍ )
ثَ َنا َعْ ُد اللَِّو ْبُ  يُوُوَف قَاَل َأْخ َ َ نَا َماِلٌك َعْ  نَاِفٍع َعْ  َعْ ِد اللَِّو ْبِ  ُعَمَ  أَنَُّو قَاَل َكاَن ) :قال َحدَّ

 (.(ال َّْجاُل َوالنَّْساُء يَ تَ َوضَُّئوَن ِفي زََماِن َرُووِل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم َجِم ًعا
 .  كضوء األكٔب بالضم، ككضوء الثانية بالفتح(بَاب ُوُضوِء ال َُّجِل َمَع اْمَ أَتِِو َوَفْضِل َوُضوءِ ): يقوؿ

أم فعل الوضوء ىل يسوغ أف يتوضأ الرجل مع امرأتو من إناء  (بَاب ُوُضوِء ال َُّجِل َمَع اْمَ أَتِوِ )
 كاحد أـ ال؟ 

الوضوء ىنا بالفتح أم ا١تاء، أم ما حكم استعماؿ ا١تاء الذم يفضل إذا  (َوَفْضِل َوُضوِء اْلَمْ َأةِ )
 :فهما مسألتاف ُب ىذه الًتٚتة. توضأت ا١ترأة منو

 مسألة كضوء الرجل مع امرأتو، ىل يسوغ للرجل أف يتوضأ أك يغتسل حىت : ا١تسألة األكٔب
 مع زكجو من إناء كاحد، يغًتؼ ىو كتغًتؼ ىي أـ ال يسوغ؟

 إذا توضأت ا١ترأة أك اغتسلت، كفضل ُب اإلناء الذم توضأت منو ماء، ىل : كا١تسألة الثانية
 .يسوغ للرجل زكجها أك غَته أف يتوضأ منو أـ ال؟ ىاتاف ا١تسألتاف كننظر ما فيهما
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أخرجو عبد الرزاؽ _ رضي اهلل عنو _  ىذا أثر عن عمر بن ا٠تطاب (َوتَ َوضَّأَ ُعَمُ  بِاْلَ ِم مِ ): قاؿ
 ".السنن"، كسعيد بن منصور ُب "ا١تصنف"ُب 

ككانوا ٭تتاجوف إٔب تسخُت ا١تاء رٔتا .  أم ٔتاء مسخن، ا١تاء إذا سخن يقاؿ لو اٟتميم(بِاْلَ ِم مِ )
انتبو ٫تا أثراف . ىذا أثر آخر (كىًمٍن بػىٍيًت نىٍصرىانًيَّةو ): ىذا أثر كقولو. من شدة برد أك لوجع، يسخن ٢تم ا١تاء

 . كبل٫تا عن عمر

 كنصو أف "ا١تصنف"، كعبد الرزاؽ ُب "السنن"أخرجو سعيد بن منصور ُب : األثر األكؿ ،
 .عمر توضأ باٟتميم، أم با١تاء ا١تسخن، كسننظر ما فيو

 توضأ من بيت نصرانية، أم من ماء جيلب لو من _ رضي اهلل عنو _ أف عمر : األثر الثا٘ب
 .كىذا أثر آخر أخرجو الشافعي، كعبد الرزاؽ أيضان . بيت امرأة نصرانية

 :األثر األكؿ يدؿ على األمور التالية

أكالن يدؿ على أف ا١تاء إذا احتيج إٔب تسخينو، لدفع برد، أك مرض، صاغ ذلك كال إشكاؿ فيو، 
كفعل عمر يدؿ على ذلك، كليس ىذا مقصود إدخاؿ ىذه الًتٚتة ُب ىذا الباب؛ إ٪تا مقصودىا أنو جرت 

طبعان اآلف خبلص ما عاد فيو جرت العادة، الذم يتعاٗب تسخُت ا١تاء للرجل ُب الغالب يعٍت زكجو .. العادة
ُب الغالب األعم، يتعاٗب تسخُت ا١تاء للرجل زكجتو، تسخن لو ا١تاء، ما كاف عندىم كسائل تسخُت يعٍت 

 . سريعة كاليت موجودة اآلف
فإذا سخنت ا١تاء ا١ترأة قطعان ستغرفو من إناء أكرب، رٔتا تلمسو لتنظر مدل يعٍت سخونتو، كرٔتا 
. تغرؼ منو ُب إناء آخر، فيبلمس جسدىا، كرٔتا تدخل يدىا فيو، كٗتلو بو، ٍب ٖتضره لعمر فيتوضأ منو

فدؿ على أف عمر عيرؼ عنده كعند غَته ١تا كاف يتعاٗب تسخُت ا١تاء لو كبغَته ا١ترأة إما زكجة، أك بنت رٔتا، 
أك ٨تو ذلك، كجرت العادة أهنا ستبلمسو؛ ألهنا تغرفو، كتضعو ُب إناء، كتضع ٖتتو ما يسخن بو، كرٔتا تنظر 
بيدىا، تضع يدىا فيو تنظر مدل يعٍت سخونتو ك٨تو ذلك، فستبلمسو كيبلمسها ا١تاء، كٗتلو بو ُب الغالب 
األعم، كٖتضره فيتوضأ كال يسأؿ كال يستفسر ىل ١تستيو، فدؿ على أف عندىم أف ا١تاء إذا المس ا١ترأة إذا 
كانت متطهرة غَت متطهرة، ال أثر ُب ذلك عندىم ُب اٟتكم، كيسوغ التوضؤ بو، كىو حجة البخارم أف 
ا١تاء الذم تغتسل منو ا١ترأة كتبلمسو، سواء كانت على جنابة، أك على حيض، أك على طهارة صغرل، أك 

فهذا كجو إدخاؿ . يغتسل ىو كىي منو، أك ٗتلو بو، أك ال ٗتلو بو، ال أثر ٢تذا ُب تغيَت ا١تاء أك ٨تو ذلك
 .ىذا األثر ُب اغتساؿ با١تاء احملمم ُب ىذا ا١توضع
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 زيادة حكم، أم كاف يتوضأ عندما ذىب إٔب الشاـ ىذه القصة (َوِمْ  بَ ْ ِ  َنْصَ انِ َّةٍ ) : ٍب قولو
ىذا . طلب ماء للوضوء، فجيء ٔتاء من بيت امرأة نصرانية غَت مسلمة، فدؿ على تعميم اٟتكم. مشهورة

فلو جيء ٔتاء كلو المستو يد غَت مسلم امرأة أك رجل، إذا كاف ا١تاء باقي على . ال ٮتص ا١تسلمة فقط
حالو ما ظهر عليو أثر ٧تاسة، جاز استعمالو كبدكف استفسار؛ ألف عمر ما سأؿ، كال استفسر ىل ١تستيو 

ماداـ أنو أمامك جاء من بيت . فدؿ ىذا على أف ا١تستقر عندىم أال يسأؿ.. ما ١تستيو، كيف ىذا
 .نصرانية، أك بيت مسلمة، ١تستو أك ٓب تلمسو، ا١تاء ال يتغَت با١تبلمسة

ككصف . كقد قررنا ُب دركس سابقة أف جسد ا١تسلم؛ بل جسد اإلنساف عمومان كجسد طاىر حسان 
 .القرآف ا١تشرؾ بالنجس، النجاسة ا١تعنوية كالكفر ك٨توه، ىذا لو تفصيل رٔتا سيأٌب ُب أبواب قادمة

فدؿ األثراف على أف ا١تاء الذم تبلمسو ا١ترأة، سواء كانت زكجة، أك مسلمة، أك غَت مسلمة، ما 
داـ ا١تاء ىو ا١تاء، ما تغَت كصفو كال تغَت عن كضعو، تعمل على طهارتو، كاألصل بقاء طهارتو، كالطارئ ال 

أما ٣ترد مبلمسة للمرأة، . يعمل بالطارئ كال باالحتماؿ حىت يثبت أك يينظر ُب النجاسة إذا كقعت ُب ا١تاء
ذر منو كما ُب فركع كثَت من ا١تذاىب، ىذا فيو عسر شديد، فيو عسر شديد، كال معٌت  أك ١تسها لو، ٭تي

كلو أدخلت ا١ترأة يدىا ُب ا١تاء، ما عبلقة ىذا . لتنجيسو ال من حسي من طريق شرعي كال عقلي حىت
أما قاؿ رسوؿ اهلل . كلو كانت جنبان ا١ترأة، كلو كانت حائضان . بالطهارة؟ ما الذم حصل؟ ما ٭تصل شيء

إني )):  ١تا قاؿ ناكليٍت الرداء قالت((إن ح ضتك ل س  في يدك)): لعائشة_ صلى اهلل عليو كسلم _ 
 ما عبلقة ىذا با١تبلمسة، كاليد ك٨تو ذلك؟ ما عبلقة (1 )((ح ضتك ل س  في يدك)):  قاؿ((حائض

 . ىذا؟ ال عبلقة لو بذلك، فدؿ ىذا على سعة كبَتة كاٟتمد هلل

كىذا سبب إدخاؿ البخارم ىذين األثرين عن عمر ُب باب كضوء الرجل مع امرأتو كعن فضلة 
سواءن توضأت مع امرأتك من إناء كاحد . كضوء ا١ترأة، كأنو يريد أف يقوؿ أف كبل ا١تسألتُت ال إشكاؿ فيهما

تدخل أنت يدؾ كتدخل ىي يدىا، ال إشكاؿ، أك حىت الغسل كلو كاف من جنابة، أك جيء لك ٔتاء 
تعمل على التغيَت، . المستو امرأة كلو كانت غَت مسلمة، فضبلن عن غَتىا، ال إشكاؿ ما داـ ا١تاء ىو ا١تاء

ا١تاء ىو ا١تاء، كىذا أيسر ُب العمل كأقرب للفطر، . إذا تغَت ا١تاء بنجاسة تلغيو، ما سول ذلك ا١تاء ىو ا١تاء
كإٔب ٝتاحة الشريعة، خاصة أف الدليل ا١تانع ما ينهض با١تنع، جابوا أحاديث فيها علل، أك فيها اضطراب، 

 .أك ال تنهض ٔتقاكمة ىذا ا١تستقر الصحيح الثابت

                                                 

. 24230: رقم حديث 45 ص/  6 ج مسنده ُب حنبل ابن (1)



 

 316 

كتاب الوضوء                                                                                                _ شرح صحيح البخاري
 الدروس كاملة

ثَ َنا َعْ ُد اللَِّو ْبُ  يُوُوَف قَاَل َأْخ َ َ نَا َماِلكٌ ): ٍب قاؿ  .عبد اهلل بن يوسف التنيسي (َحدَّ

 . مالك بن أنس (َماِلكٌ )

 . مؤب ابن عمر (َعْ  نَاِفعٍ )

َعْ  َعْ ِد اللَِّو ْبِ  ُعَمَ  أَنَُّو قَاَل َكاَن ال َّْجاُل َوالنَّْساُء يَ تَ َوضَُّئوَن ِفي زََماِن َرُووِل اللَِّو َصلَّى اللَُّو )
، لكنو عمـو ٥تصوص(َعَلْ ِو َوَولََّم َجِم ًعا يعٍت يقصد ما . ما ىي فوضى يتوضئوف ٚتيعان ىكذا.  ىذا عمـو

كانوا الرجاؿ ُب بيوهتم، يعٍت يشكل عليهم أف يتوضئوا مع نسائهم ك٤تارمهم من آنية كاحدة، ىذا 
ال تفهم ٚتيعان كما رٔتا أشار بعض الشراح ىنا كيف ىذا بعد اٟتجاب؟ حىت كلو قبل اٟتجاب، . مقصوده
 كيف؟

ما تستقيم كال تقبل يعٍت ١تا عرؼ عنهم؛ كإ٪تا كانوا ُب بيوهتم يفعلوف ذلك الرجاؿ كالنساء، يغتسل 
الرجل مع زكجتو كا١ترأة مع زكجها من إناء كاحد، خصوصان ١تا علمنا أهنم ُب الغالب األعم ما كاف عندىم 
من اآلنية ما عندنا من الكثرة ك٨تو ذلك، فرٔتا ىو إناء كاحد ُب البيت، فتغتسل ا١ترأة مع زكجها، كتتوضأ 
. مع زكجها، كالبنت مع أبيها، أك األخت مع أخيها من إناء كاحد، ىذا يغرؼ كيتوضأ كىذه تغرؼ كتتوضأ
يقصد ابن عمر ما كانوا يركف ُب ذلك بأسان كال حرجان؛ ألف ىذا ىو الذم فهموه كىذا ىو ا١تستقر، فكأنو 

 ._رضي اهلل عنو كأرضاه_إٚتاع ينقلو أحدىم كىو عبد اهلل بن عمر 
_ كن  أغتسل مع الن ي )): تقوؿ_ رضي اهلل عنها _ ك٦تا يؤكد ىذا كسيأٌب حديث عائشة 

 (1 ((م  إناء واحد تختلف ف و أيدينا حتى أقول دع لي وىو يقول دعي لي_ صلى اهلل عل و وولم 
 .فدؿ على أنو مستقر معموؿ بو مضطرد.. ا١تاء قليل، فهي تقوؿ دع ٕب ىذا ا١تاء القليل الباقي، كىو يقوؿ

أنا ما عارؼ التفريق ىذا . فتوليدات الفقهاء إذا خلت ا١ترأة بو ينجس كإذا ما خلت بو ال ينجس
كلو ذكركا فيو أحاديث اٟتكم الغفارم كغَته، حديث مضطرب حكم عليو اإلماـ . ما كجهو عقبلن كشرعان 

 .أٛتد باالضطراب
صلى اهلل _ كغَته عن اٟتكم الغفارم بن عمرك الغفارم نقلو عن النيب " السنن"حديث ركاه ُب 

 ىذا متناقض ينقض ((إذا خل  الم أة بالماء فَل تتوضأ وإذا لم تخلو توضأ)): قاؿ_ عليو كسلم 
ما الفارؽ خلت بو أك ٓب ٗتلو بو ما الفارؽ؟ ما الفارؽ خلت بو أك .. حديث أقول منو، كينقض حىت رٔتا

 .!ما خلت بو

                                                 

. 239: رقم حديث 131 ص/  1 ج سننو ُب النسائي (1)
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ال معٌت ٠تلوهتا أك عدمها ُب النجاسة كالطهارة ىنا، اٟتديث مضطرب، كمضعف، كفيو مقاؿ، ك١تا 
حاكؿ أحدىم ٖتسينو احتاج أف يأٌب بتعسفات طويلة عريضة ُب الصواب، أف األحاديث اليت تنجس ا١تاء 

كيكفيك حكم اإلماـ أٛتد عليو . الذم استعملتو ا١ترأة، سواء خلت بو أك ٓب ٗتلو بو ال ٗتلو من اضطراب
كإف كاف ُب بعض أقوالو كبعض ا١تركيات عنو أنو قاؿ بنجاسة ا١تاء اليت خلت بو ا١ترأة، لكن إحدل 

فلما نقل لنا بعض أصحابو أنو حكم على األحاديث باالضطراب، دؿ على أف ىذا قوؿ آخر لو . الركايات
 .يلغي القوؿ السابق، كالعلم عند اهلل

ىذه ا١تسألة عانيت منها كثَتان، ال أدرم حاكلت ١تاذا . كىذه األحاديث ترٌدىا، ال معٌت ٠تلوة ا١ترأة
ٍرًبع"يفرقوف ُب فركع الفقو؟ رٔتا درستموىا ُب 

ي
ليو؟ ١تاذا؟ سؤاؿ . إذا خلت ا١ترأة با١تاء صار ٧تس" الرٍَّكضي ا١ت

عقلي فطرم شرعي ١تاذا؟ لو كاف ىناؾ حديث صحيح قوم، لقلنا حكمة تعبدية، لكن ال يوجد ىنا إال 
ال ! كاٟتديث ا١تعلوؿ مىت بنيت عليو األحكاـ، خاصة إذا كاف يتناقض مع الفطر كالعقوؿ؟. أحاديث معلولة
 .معٌت ٠تلوهتا

كأثر عمر يدؿ على أنو رٔتا ٗتلو بو، ١تا يقوؿ المرأتو سخٍت ٕب ا١تاء أريد أتوضأ اليـو برد، ٕتيب 
الغالب األعم تأخذ ٢تا حزميت حطب، كتذىب إٔب ! معها يعٍت ٚتهور يتفرجوف فيها حىت تسخن ا١تاء؟

كلذلك ما . طرؼ البيت تسخن لو كخلت بو، كرٔتا تكن غَت متوضئة، كرٔتا تبلمس ا١تاء، كل ىذه كاردة
 .كاف يتعاٗب يسأؿ خليت كال ما خليت، فيحرص، فدؿ على أف ليس للمسألة أصل أصبلن 

كتوليدات .  ٩ترج من ىذا أف فقو البخارم كعلماء اٟتديث عمومان ىو الفقو ا١تستقيم حىت مع الفطر
الفقهاء الغوىا، ١تاذا تلغوهنا؟ تبٌت على أمور إما أحاديث ضعيفة، أك مضطربة، أك أحاديث رٔتا حىت لو 

حاكلوا تصحيحها بعض يعٍت ا١تتحمسُت، أك رٔتا ا١تنتصرين لفركع ا١تذاىب، لن تنهض ٔتصادمات 
 مستقرات؟

التفصيبلت اآلف   غَت موجودة فلماذا ٨تن نوجد ..ىنا إٚتاع كامل يتوضؤكف، كٓب يذكر خلت كال
 .شيء ما أكجدكه ُب عهود التشريع نفسها؟ خبلص ألغي التفصيل ىذا ال مكاف لو

لكن . لو أمر النيب أمران صر٭تان، كنقل نقبلن ثابتان صحيحان، على العُت كالرأس، كلو ٓب نفهم لو حكمة
ما فيو نقل، أحاديث مضطربة كمعلولة، كتناقض حىت الناحية العقلية كالفطرية، فبالتإب يظهر لنا أف كضوء 
الرجل مع امرأتو، أك كضوء ا١ترأة بفضل الرجل، أك كضوء الرجل بفضل ا١ترأة خلت بو أك ٓب ٗتلو بو، اٟتكم 

 .كاحد كا١تاء طاىر إذا ٓب يتغَت



 

 318 

كتاب الوضوء                                                                                                _ شرح صحيح البخاري
 الدروس كاملة

كإذا ْتثت ال ٕتدىا تقـو إال على أحاديث فيها نظر . اعمل مع التغيَت كألغي كل ىذه الفركع
 .طيب اقرأ ىذا الباب ألنو خفيف كيصَت لنا أف ننتهي. تفضل. كالعلم عند اهلل سبحانو كتعأب. كمقاؿ

 
 

 

  بَاب َصبّْ النَِّ يّْ َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم َوُضوَءُه َعَلى اْلُمْ َمى َعَلْ وِ 
 

 .(بَاب َصبّْ النَِّ يّْ َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم َوُضوَءُه َعَلى اْلُمْ َمى َعَلْ وِ ) 
ثَ َنا ُشْعَ ُة َعْ  ُمَ مَِّد ْبِ  اْلُمْنَكِدِر قَاَل َوِمْعُ  َجاِبً ا يَ ُقوُل َجاَء ) :قال ثَ َنا أَبُو اْلَولِ ِد قَاَل َحدَّ َحدَّ

َرُووُل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْ ِو َوَولََّم يَ ُعوُدِني َوأَنَا َم ِيٌض َ  َأْعِقُل فَ تَ َوضَّأَ َوَصبَّ َعَليَّ ِمْ  َوُضوئِِو فَ َعَقْلُ  
 .(فَ ُقْلُ  يَا َرُووَل اللَِّو ِلَمْ  اْلِم َ اُث ِإنََّما َي ِثُِني َكََلَلٌة فَ نَ َزَلْ  آيَُة اْلَ َ اِئضِ 

يعٍت ليس ُب الباب كبَت أمر، ىو مثل األحاديث السابقة، أف ا١تاء الفاضل من ا١تتوضئ باقي على 
صلى اهلل عليو كسلم _ كذكر لنا قصة جابر صب ا١تاء على ا١تغمى عليو، رجاء بركة كضوء النيب . طهارتو
._ 

ثَ َنا أَبُو اْلَولِ دِ )  . ىو الطيالسي(َحدَّ

ثَ َنا ُشْعَ ُة َعْ  ُمَ مَِّد ْبِ  اْلُمْنَكِدرِ )  . التابعي(قَاَل َحدَّ

 . كذكر القصة ك٢تا مواضع أخرل(َوِمْعُ  َجاِبً ا)

كاٟتقيقة يعٍت أستأذنكم ُب إيقاؼ الدرس خبلؿ ىذا العاـ يعٍت؛ ألف . نكتفي هبذا القدر اليـو
يعٍت سنوقف الدرس على كل . األسبوع القادـ ال أستطيع أف أقيم الدرس عندم بعد االرتباطات األخرل

كسنعيد ترتيب كضع الدرس بطريقة أخرل، . حاؿ ىذه السنة، كنلتقي إف شاء اهلل ُب العاـ الدراسي القادـ
 .حىت نضمن فائدة أكرب كنقطع مسافة أكثر إف شاء اهلل تعأب

كنسأؿ اهلل أف يوفقنا إياكم إٔب ا٠تَت كأف يتقبل منا . فالشاىد اعتمدكا إيقاؼ الدرس من ىذا اليـو
 ..  كطلب العلم ال يشبع يذاكر كيراجع..كمنكم، كنسأؿ اهلل أف يغفر لنا الزلل كا٠تطأ، كأف يتقبل منا كمنكم
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